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16. ročník festivalu Dotyky a spojenia, ktorý sa konal 
od 6. do 12. septembra 2021, uviedol desať inscenácií 
v Hlavnom programe, jednu inscenáciu ako Hosťa  
festivalu a šesť inscenácií v Programe pre mladé  
publikum. Prinášame festivalové recenzie, ktoré  
napísali divadelní kritici a divadelné kritičky  
(aj) na základe festivalových predstavení. 
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NORMA
Divadlo z Pasáže
autor recenzie: Géza Hizsnyan
predstavenie na festivale Dotyky a spojenia:  
7. 9. 2021 v Martine

Divadlo z Pasáže v Banskej Bystrici ako jediné pro-
fesionálne komunitné divadlo, ktorého súbor tvoria 
mentálne znevýhodnení herci, je unikátom v stre-
doeurópskom divadelnom priestore. Divadlo má 
snahu byť súčasťou siete profesionálnych divadiel 
na Slovensku, vrátane hodnotenia svojej činnosti 
divadelnými odborníkmi, ako aj účasti na diva-
delných podujatiach (festivaloch, prehliadkach) 
pre profesionálne divadlá. Podľa udalostí z po-
sledných rokov sa im to, napriek určitým nevyhnut-
ným špecifikám v rámci hodnotenia ich inscenácií, 
jednoznačne darí. Boli medzi 12 finalistami o Cenu 
Akadémie divadelných tvorcov, zúčastnili sa me-
dzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2020 a te-
raz sú medzi 10 vybranými inscenáciami prehliadky 
z tvorby posledných dvoch sezón všetkých profesi-
onálnych divadiel na Slovensku Dotyky a spojenia.

Podľa informácií od tvorcov inscenácia Norma vzni-
kala akousi metódou kolektívnej tvorby, 
v ktorej herci porozprávali svoje osobné príbehy, 
skúsenosti, túžby...  Z týchto fragmentov vytvorili 
dramaturgička  a umelecká vedúca súboru Eva 
Ogurčáková a režisérka Monika Kováčová pôsobivú 

inscenáciu, ktorá diváka zaujme, núti ho však aj 
hlbšie rozmýšľať. Počas necelej hodiny v divadle 
prechádzame cestou „života človeka“, od stavu 
duše pred narodením (Paragraf prvý: Čo robí duša 
pred narodením?), cez narodenie, detstvo, snahu 
integrovania sa do spoločnosti, účinku vonkajších 
vplyvov, nutnosti (?) zavedenia určitej spoločnej 
disciplíny, možnosti vytvorenia si svojho názoru 
a konfrontovania sa s rôznymi názormi, až po mož-
nosť vzbury. Inscenácia má dvoch asistentov réžie: 
člena súboru (Peter Hudec), ktorý je stále prítomný 
na javisku, sleduje dianie, občas ako „dirigent“ dáva 
pokyny hercom a Evu Ogurčákovú, ktorej hlas  
z reproduktora ohlasuje názov a koniec jednot-
livých častí (nazývaných „paragrafy“), a inštruuje 
hercov. Ivana Macková vytvorila jednoduchú, čier-
no-bielu scénu (biela zadná stena, biela podlaha 
s čiernou páskou vyznačenými štvorcami a obdĺž-
nikmi, určujúcimi miesta hercov v jednotlivých scé-
nach). Ako rekvizity sú prítomné papierové  
a kovovo-sklenené kocky, ktoré sú multifunkčné, 
veľmi kreatívne využívané, a v Paragrafe prvom 
drobné ľudské figúrky, resp. kostry, ktoré symbo-
lizujú „ľudskú dušu pred narodením“. Šiesti účin-
kujúci herci (Michal Daniš, Michaela Ďuricová, Ján 
Kinčeš, Lucia Krajčiová, Miriam Kujanová, Veronika 
Lačná) nám predvedú situácie, rozprávajú texty, 
ktoré nás konfrontujú s otázkami ako: Čo je vlastne 
spoločenská norma?, Kde sú jej hranice?, Ako ľudia 
postavení „mimo normy“ môžu prežívať a vnímať 
svoje postavenie?  (aj s ohľadom na ich mentálne 
znevýhodnenie, určujúce možnosti vnímania seba 
a svojho postavenie v spoločnosti). Na konci sa  
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v divákovi sformuluje možno najdôležitejšia otáz-
ka: Napriek tomu, že prvotne takmer všetci máme 
tendenciu odmietať všetko, čo sa konvenciami do-
hodnutej normy vymyká, sú tieto odlišnosti naozaj 
horšie, menejcenné, hodné odmietania? Inscená-
cia tieto, pre spoločnosť mimoriadne dôležité, ale 
málo pertraktované otázky prezentuje sugestívnou 
formou, v ktorej spomínaná esteticky pôsobivá vý-
tvarná stránka, dômyselne komponovaná pohybo-
vá zložka (choreografia Kristína Chmelíková)  
a komplexné „akustické pozadie“ – hudba a zvuko-
vé efekty (Lukáš Kubičina) tvoria zvláštnu jednotu.  
Osobitnú hodnotu predstavuje jemný humor  
a irónia. Najvýstižnejšiu charakteristiku podáva 
režisérka: „V inscenácii herci hrajú s prirodzenos-
ťou im vlastnou, preto môže byť v niektorých 
momentoch humornejšia, ako by ste čakali.  
Je o škatuľkách, do ktorých nás zabalia iní, preto 
môže byť v niektorých momentoch boľavejšia, 
ako by ste čakali. Je o škatuliach, do ktorých si svoj 
bordel zabalíme sami a skryjeme ho pred zrakom 
niekde na povalu, preto môže byť v niektorých mo-
mentoch osobnejšia, ako by ste čakali“.



50

ČIERNA VODA
Štátne divadlo Košice
autorka recenzie: Zuzana A. Ferusová
predstavenie na festivale Dotyky a spojenia:  
7. 9. 2021 v Martine

Sen jednej letnej noci

Čo sa za dvadsať rokov zmenilo v našich životoch? 
Vieme spätne rozoznať zlomové body, ktoré roz-
hodli o našom osude? Ľutujeme ich? Sme spokojní 
s vlastnou budúcnosťou, ktorá sa postupne napĺ-
ňa? A ostali nám aj nejaké sny, ktoré sa už nikdy 
neuskutočnia?

Naratívne divadlo a/alebo sociálna rozprávka

Tieto otázky kladie najnovšia Schimmelpfenni-
gova hra Čierna voda (2014). Je to ponurá balada, 
divadelná báseň, ktorej obrazový svet je načrtnutý 
skôr v temných tónoch. Nad pozitívnymi pocitmi 
zo života jednoznačne prevládajú melanchólia, 
nostalgia, smútok za prežitým, ale ešte trochu viac 
hádam aj za nikdy neprežitým, ktoré už definitívne 
nikdy nenastane. 

Autor v nej zároveň výrazne akcentuje sociálny 
rámec svojich postáv – keď hovorí o paralelných 
svetoch, na jednej strane sú gastarbeiterské (tu 
predovšetkým pôvodom turecké) rodiny v malých 

stiesnených bytoch, s predurčenou budúcnosťou 
a zamestnaním robotníkov, smetiarov, predavačov 
kebabu, pokladníčok v supermarketoch. Na opač-
nej strane sú protagonisti vyššej vrstvy spoločnosti 
– minister, riaditeľka školy, renomovaný advokát. 
Tieto dva svety sa stretávajú v ľúbostnom pomere 
Franka a Leyly, v osudovej láske, ktorá sa napriek 
ohromnej sile v tomto svete nedokáže naplniť inak 
ako tragicky. Schimmelpfennigova hra je teda aj 
sociálnou rozprávkou, nemecko-tureckou love 
story bez happy endu, ale so silnou determináciou 
postáv.

Košická inscenácia – silná súčasná výpoveď aj dra-
maturgický progres  

Hra Čierna voda, ako napokon aj predošlé hry 
Rolanda Schimmelpfenniga, je založená na vyroz-
právaní príbehu. Pre režiséra potom často býva 
najväčšou výzvou nájsť spôsob, ako túto dispro-
porciu medzi nadvládou slova a minimom akcie 
prekonať. Hosťujúci režisér Braňo Mazúch, ktorý 
tvorí predovšetkým v Čechách, pristúpil k riešeniu 
na viacerých úrovniach. Polyfónia postáv – dve 
herečky (na festivale Dotyky a spojenia odohrali 
predstavenie oproti pôvodnému obsadeniu nie tri, 
ale iba dve herečky, pozn. red.) a traja herci stvár-
ňujú všetky postavy – je invenčná najmä kvôli vy-
tváraniu nekonečných variácií na javisku. Udržuje 
tak v napätej situácii nielen divákov, ale aj hercov 
navzájom. Ozvláštnené situácie (napríklad dvojica 
postáv Frank a Leyla komunikuje cez trojicu her-
cov, zdvojený hlas postavy prostredníctvom dvoch 
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herečiek) posilňujú výpoveď a dokážu vytvoriť aj 
zo zdanlivo banálnych udalostí osobité modelové 
situácie vzťahov v najrôznejších kombinatorických 
mixoch. Herecké stvárnenie pri tomto prístupe vy-
žaduje nielen koncentráciu na individuálny výkon, 
ale navyše aj vcítenie a napojenie sa na ostatných 
hercov na javisku. Trojica mužských protagonistov 
(Jakub Kuka, Andrej Palko a Martin Stolár) a dvojica 
herečiek (Katarína Horňáková a Diana Semanová) 
sa vyrovnali s požiadavkami textu i réžie veľmi 
sebavedomo. Výsledkom je úderná a koncízna 
inscenácia – a na jej príťažlivej podobe má práve 
herecký súbor veľkú zásluhu.

Pre repertoár činohry ŠDKE je výber tohto titulu 
nepochybne výborný krok a vydarená realizácia to 
len potvrdzuje. Inscenácia je pozoruhodná v mno-
hých aspektoch, od výtvarnej výpravy cez odušev-
nené herecké uchopenie až po dôslednú režisérsku 
prácu s budovaním mizanscén a obrazov. Silný 
príbeh, metaforický jazyk, beatový rytmus a dôraz 
na dávkovanie slov, ale aj páuz, ticha a mlčania, vý-
razné strihy, ktoré minimalisticky, ale presne menia 
prostredie aj časové reálie, všetka táto minuciózna 
práca sa zúročuje v celkovom vyznení. Pôsobivosť 
inscenácie je potom založená najmä na pevnej 
konzistentnosti, do ktorej sa kompaktne zlievajú 
všetky zložky javiskového tvaru. 

Sen svätojánskej noci 21. storočia

Tí, čo sa počas jednej noci stretnú ako dvadsaťroční 
na kúpalisku, sú a zároveň nie sú tí istí, ako ich šty-
ridsaťročné náprotivky o dve dekády neskôr. V tma-

vej noci a čiernej vode zakázaného plávania na za-
vretom mestskom kúpalisku sa ešte vedia stretnúť 
mladé duše oboch pohlaví na základe inštinktov 
a intuície. Noc stiera hranice medzi národnosťou, 
sociálnym kastovaním – existuje len príťažlivosť, 
vôňa pokožky a čaro okamihu. Neskôr, vo svete 
dospelých, sú to už osoby so zabetónovanými sta-
tusmi a rolami. Mágia mladosti, ktorá sa pozerá na 
budúcnosť s dychtivými snami, nádejami, očaká-
vaniami veľkých vecí, je v rýchlych strihoch replík 
jednotlivých postáv konfrontovaná s už viac ne-
snívajúcimi náprotivkami, ktoré žijú vlastné životy 
v pevne uzavretých konštruktoch –  bez možnosti 
sa z nich vymaniť. 

Ako to teda je – existuje len jeden svet? Alebo sú 
paralelné svety, ktoré koexistujú popri sebe, no 
mimobežne, bez možností prieniku? Obe stanovis-
ká majú v hre svojich zástancov, obe úvahy majú 
svoje dôvody. A myslím, že do čierneho triafa herec 
Andrej Palko, keď v bulletine k inscenácii hovorí: 
„Nikdy nespoznáš druhého tak, ako poznáš teba. 
Nikdy ťa druhý nespozná tak, ako sa poznáš sám. 
Paralelné svety.“ 
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SVETLONOS
Nezávislé divadelné 
zoskupenie Odivo  
a Ivan Martinka
autorka recenzie: Michaela Pašteková
predstavenie na festivale Dotyky a spojenia:  
8. 9. 2021 v Martine

Kto nás vytiahne na svetlo?

„Keď pátrame vo svojej pamäti, snažíme sa sle-
dovať svetelnú stopu… zachytiť nejaký moment, 
kedy to naozaj fungovalo,” hovorí Ivan Martinka 
v inscenácii Svetlonos. Aj na starých fotografiách 
hľadáme pripomienky radosti z uplynulých zážit-
kov, okamihy skutočného žitia, chvíle, keď svetlo 
ešte dominovalo nad tmou, keď mŕtvi boli ešte živí. 
Avšak, ako hovorí Roland Barthes, fotografia je re-
produkciou niečoho, čo sa existenciálne opakovať 
nemôže. A čím viac sa vraciame do minulosti, po-
kračuje Ivan Martinka, tým skôr sa nám môže zdať 
naša prítomnosť „nepodstatná, provizórna, bezcen-
ná”. Márne „tu a teraz“ čakáme na niečo hodnotné, 
zásadné. Iba sa prevaľujeme na mieste, závidíme 
všetkým tým svetielkam naokolo, no sami do svetla 
vykročiť nevieme. A čo je najstrašnejšie, zvykáme si 
na to... Pomôže nám Svetlonos vybrať sa na inú ces-
tu alebo nás, naopak, zatiahne do ešte väčšej tmy? 

Vráťme sa na začiatok multimediálnej performan-
cie. Súkromné fotografie z detstva Ivana Martinku 
a Márie Danadovej premietané na plátno vyvolá-
vajú úsmev rovnako ako pokusy oboch performe-
rov do nich „vstúpiť“ cez rôzne vizuálne hry svetla 
a tieňa. Nakoľko sa vieme dotknúť nášho minulého 
„ja“? Kedy prestávame byť detsky naivní a dovo-
ľujeme, aby naše duše začala opantávať temnota? 
Nie je šťastie detstva iba ilúziou, spomienkovou 
nostalgiou? Veď pri zväčšení fotografie sa to dievča 
sediace za štedrovečerným stolom zdá byť vlastne 
smutné...

Nosnou témou Svetlonosa je binárna opozícia 
svetla a tmy. Počas predstavenia na seba narážajú 
a konfrontujú sa vizuálne, zvukovo aj metaforicky. 
Temno je skoncentrované do sivej guličky, ktorú 
najskôr vykašle Danadová, neskôr bude omínať 
Martinku v topánke, až naberie antropomorfné 
črty v animatronickej bábke. Niekedy ho však bu-
deme iba pociťovať, tušiť v čiernote, tichu či mľas-
kaní. 

Svetlo sa sústredí okolo bábky malého chlapca, 
ktorého performeri stvoria priamo na javisku – po-
skladajú, zošijú, oblečú, naučia chodiť a on bude 
zvedavo objavovať svet okolo seba, vytvárať si 
postupne vlastnú identitu (alebo sa možno stane 
archetypom niekdajšej bezstarostnosti?). Ešte do-
slovnejším svetlom bude dvojrozmerný plamienok 
(tvorcovia si ho pomenovali panáčik/svetlo) pre-
mietaný projektorom a ovládaný joystickom. Zrodí 
sa z hlinenej veže (alebo možno obludy), ktorú 

festivalová recenzia - hlavný program



53

Martinka spolu s Danadovou takmer krvopotne ut-
ľapkajú. Plamienok poskakuje po scéne, provokuje, 
vyzýva ku hre, ale možno aj zvádza z cesty. Alebo 
je tým svetlým kúskom našej duše, ku ktorému sa 
chceme navrátiť (Martinka ho skúša zachytiť do 
fotografie), ale nie je to možné. Aj v závere, keď 
sa ocitáme na hostine a oproti nám (ak budeme 
vnímať Martinku ako zástupcu nás všetkých) sedí 
možno temnota a možno svetlonos, skúšame sa 
dotknúť veselo poskakujúcej bábky-chlapca, do-
siahnuť na svetlo, avšak ťažoba je silnejšia. Alebo 
žeby nie?

Inscenácia nepracuje s jednoznačnou naratívnou 
líniou a nie každý obraz je ľahko dešifrovateľný. 
Dôležitejšie ako skladanie príbehu je však v tomto 
prípade vyvolanie vnútorného pohnutia, až akejsi 
somatickej reakcie. Pri sledovaní predstavenia sa 
ponárame do temných zákutí vlastnej mysle, pý-
tame sa, v akom vzťahu sú svetlo a tma v našich 
životoch a konaní. Impulzom pre vznik diela bola 
veľmi temná osobná skúsenosť Ivana Martinku, tá 
však vo finálnom tvare nie je prezentovaná v expli-
citných odkazoch. Individuálne sa tu stáva arche-
typálnym. 

Nezávislé divadelné zoskupenie Odivo (Mária Da-
nadová, Monika Kováčová) a Ivan Martinka priniesli 
na slovenskú divadelnú scénu performanciu, ktorá 
je ojedinelá svojou technologickou náročnosťou 
a alarmujúca vo svojom obsahu. Obzvlášť posled-
ný rok sme všetci boli trochu ako animatronické 
bábky – ovládaní virtuálnym priestorom, hľadajúci 

balans medzi živým a neživým. Pandémia do mno-
hých z nás zasiala guličku poskladanú z úzkosti, 
strachu, neistoty, no nie každému sa podarilo nájsť 
svetlonosa, ktorý by ho z tmy vyviedol.  
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KRAMEROVÁ VS. KRAMER 
Prešovské národné divadlo
autor recenzie: Géza Hizsnyan
predstavenie na festivale Dotyky a spojenia:  
8. 9. 2021 v Martine

Inscenovať tituly, témy, ktoré väčšina ľudí pozná,  
a nie z divadla či z literatúry, je dvojsečná zbraň.  
Na jednej strane takýto titul osloví oveľa väčší 
okruh záujemcov (a to aj mimo okruh „štandard-
ných“ divákov), na strane druhej však generuje 
najrôznejšie konkrétne očakávania, ktoré môžu 
výrazne komplikovať divácke prijatie inscenácie. 
Titul Kramerová vs. Kramer je pre väčšinu ľudí zná-
my z kultového filmu Roberta Bentona z roku 1979. 
Film je typickým produktom americkej „masovej 
kinematografie“ svojej doby, trošku (pseudo)psy-
chologizovania, trošku (pseudo)sociológie a pre-
dovšetkým frontálny útok na primárne city a slzné 
žľazy divákov. Režisérka Júlia Rázusová pri tvorbe 
scenára vychádzala najmä z literárnej predlohy 
Averyho Cormana, bolo však jasné, že sa film „nedá 
obísť“.  Tvorcovia sa o to ani nepokúšajú, naopak, 
vstupujú s filmom do akéhosi dialógu. Divák už pri 
príchode do hľadiska vidí opakujúce sa zábery z fil-
mu. Do týchto obrazov premietaných na dve zadné 
steny scény vstupujú herci (Zdenka Kvasková a To-
máš Mischura) s parochňami pripomínajúcimi úče-
sy Meryl Streepovej a Dustina Hoffmana. V prvých 
momentoch vzniká spoločná hra s filmom – napr. 

predmety, ktoré Joanna odovzdáva Tedovi pri od-
chode (kľúče, lístky z práčovne, kreditné karty) sa 
neobjavujú v skutočnosti, len na filmovom plátne. 
V ďalšom priebehu inscenácie herci na javisku scé-
nu od Tedovho príchodu domov až po Joannin od-
chod niekoľkokrát zopakujú v rôznych štýloch. Ich 
syna Billyho na javisku predstavuje kamera, ktorej 
optika je uložená vo výške očí 6-7 ročného dieťaťa. 
Tejto kamere rodičia vysvetľujú situáciu, objasňujú 
svoje postoje. Tieto „štýlové cvičenia“ a náhrada 
skutočného dieťaťa (možného zdroja citového 
ovplyvňovania či vydierania (?) divákov) kamerou 
už jednoznačne poukazujú na snahu tvorcov od-
pútať sa od filmovej predlohy, vstupovať s ňou do 
určitého dialógu. Namiesto prvotného pôsobenia 
na emócie diváka sa snažia o oslovenie „rácia“,  
o spoločné uvažovanie s divákom. Uvažovanie  
o zmene vnímania hodnoty „klasickej rodiny“,  
o zmene postojov k jej rozpadu u nás a vo svete,  
o pretrvávaní „fundamentalistických“ názorov  
u nás, ale aj o situácii dieťaťa, predsa len najviac 
traumatizovaného takouto udalosťou.

Inscenácia vytvára komplexný javiskový celok,  
v ktorom sa jednotlivé zložky dopĺňajú, posilňujú 
alebo práve vytvárajú kontrapunkty podľa potreby 
danej situácie. Vizuálnu stránku tvorí jednoduchá, 
funkčne maximálne využitá scéna (scéna a kostýmy 
Diana Strauszová) s niekoľkými rekvizitami. Veľké 
množstvo farebných káblov, s ktorými Ted narába 
počas celej inscenácie – jeho snaha urobiť  
s nimi poriadok sa však zdá byť beznádejná –
môže evokovať nenapraviteľne zamotané vzťahy, 
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neporiadok v praktickom živote (v byte), ale aj  
v duši človek, preťaté nervové a citové spojenia... 
Kamera predstavujúca Billyho so zapínaním  
a vypínaním, prepájaním, prenášaním, s priamymi 
videoprojekciami prináša pohľad dieťaťa, ale sym-
bolizuje aj jeho osud. Premietanie záberov  
z filmu a fotografií filmových  hercov a hercov  
z inscenácie umožňuje vstupovanie do filmového 
kontextu aj do dialógu s filmom. Spomínané  pa-
rochne neznamenajú len zmeny filmového  
a scénického konceptu (podľa ich používania resp. 
odloženia), ale na konci ich výmena medzi prota-
gonistami evokuje aj možnosti výmeny rolí. Mimo-
riadne zaujímavou a hodnotnou zložkou javisko-
vého celku je hudba, resp. zvuková kulisa. Martin 
Husovský – hudobník, skladateľ, „generátor hudby  
a zvukových efektov“ je priamym účastníkom, 
tretím účinkujúcim inscenácie. Jeho spoluúčasť 
umožňuje priame, bezprostredné reakcie, intenzív-
nu „prítomnosť“, fascinujúcu symbiózu zvukovej, 
vizuálnej a hereckej zložky. V rámci obdivuhodnej 
jednoty sú prvotným nosným elementom, hlav-
ným pilierom inscenácie herecké výkony. Zdenka 
Kvasková a Tomáš Mischura sugestívne zobrazujú 
ambivalenciu vzťahu dvoch ľudí, ich odcudzenie  
a predsa istú pretrvávajúcu spolupatričnosť, strie-
danie zábleskov pozitívnych aj negatívnych emócií, 
v prípade potreby prirodzené zmeny hereckého 
štýlu: mimoriadne výkony v zaujímavej a dôležitej 
inscenácii.
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OBJEKT TY
Uhol_92
autorka recenzie: Michaela Pašteková
predstavenie na festivale Dotyky a spojenia:  
9. 9. 2021 v Martine

Kto je tu vlastne objektom?

Hry Anatol a Kolotoč rakúskeho dramatika Arthura 
Schnitzlera, ktoré sa stali podkladom pre inscená-
ciu Objekt Ty divadla Uhol_92, vznikli na prelome 
19. a 20. storočia. Pojednávajú predovšetkým  
o mužsko-ženských vzťahoch, napätiach, zblíže-
niach, túžbach a rozchodoch. Divadelná adaptácia 
a aktualizácia vyše storočných textov pod režisér-
skym dohľadom Petra Galdíka vyzývala k otázke, 
či sa na poli lásky, vzťahov a rodových stereotypov 
za ten čas niečo zásadné zmenilo. Hoci, postupne 
sa ukázalo, že pointa diela možno nie je až tak v zo-
brazovaní rôznych mileneckých afér, ale provokuje 
skôr k úvahám o sebaklame a povrchnosti nášho 
žitia. 

Inscenácia sa odohráva v čistom black boxe, na bie-
lom úzkom baletizole. Tri herečky (Katarína Gurová, 
Andrea Juhásová, Barbora Palčíková) majú rovnaké 
čierne úzke nohavice a blúzku, vysoké čierne čižmy 
a totožné účesy. Ich individualita je potlačená, na-
koľko všetky tri budú vo výsledky jednou postavou 
- milovníkom žien, „ľahkomyseľným melancholi-

kom“ Anatolom. Okrem hlavnej mužskej postavy 
sa budú striedať aj v rolách Anatolových mileniek  
a jeho priateľa Maxa. 

Inscenácia sa skladá z niekoľkých epizód – jedno-
aktoviek, ak by sme sa držali pôvodného Schnitzle-
rovho textu. Galdík ich nepoužil všetky a dialógy 
prešli značnými úpravami. Ako režisér objasnil 
v diskusii po predstavení, vyberal si najmä pasáže, 
kde dochádzalo k slovným konfrontáciám medzi 
Anatolom a ženami. Práve v nich zaznieva množ-
stvo klišéovitých tvrdení o mužoch a ženách, avšak 
konanie postáv ich následne vyvracia. Anatol vy-
znieva ako macho, egocentrik, manipulátor, čo je 
podčiarknuté aj gestom, ktorým uvádza ženy na 
pár sekúnd ako keby do hypnózy (a bude prekva-
pený, keď to pri jednej fungovať nebude). Ženu 
spredmetňuje na sexuálny objekt, považuje ju za 
hlúpu a pasívnu. Postupom času však vychádza 
najavo, že obraz Anatola ako akéhosi sebavedomé-
ho Casanovu nie je konzistentný. Objekty, ktoré si 
zo žien vytvára, sú len projektovanou ilúziou, pred-
stavou, v ktorej sa cíti bezpečne a sebavedomo.  
Vo finále je to najmä on, kto je zranený a odvrhnu-
tý. Ani vtedy chybu nehľadá v sebe, ale v druhom 
pohlaví. Priateľ Max mu takisto nedokáže nastaviť 
dostatočne presvedčivé zrkadlo.

Minimalizmus inscenácie bol predovšetkým he-
reckou výzvou. Anatol, rozdelený medzi tri ženy, 
ostal jedným. Každá z herečiek si doňho vniesla 
kúsok z nejakého svojho Anatola, no nevkladajú 
doňho rozličné povahové črty, odlišný pohybový 
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či rečový prejav. Jeho charakterový oblúk budujú 
a ohýbajú spoločne. Osobitejšie a štylizovanejšie 
sú stvárnenia ženských postáv. Jedna je naivne 
detinská, ďalšia túži pôsobiť emancipovane, iná je 
submisívna alebo živelná. Ich rozdielnosť je pod-
porovaná bielymi objektmi, rekvizitami, ktoré sa 
stali atribútmi dokresľujúcimi charakter, znakmi 
ukotvujúcimi ženy do určitého kontextu, situácie 
(napr. biely kruh zastupuje sukňu baletky, motýlie 
krídla sú symbolom premeny dievčaťa na ženu 
v epizóde o spomienke na stratu panenstva, korzet 
zdôrazňuje libido jednej z mileniek). Pre Galdíka 
bolo dôležité zbaviť sa konvenčného realistického 
zobrazovania a vhodnú významovú skratku našiel 
v spolupráci s výtvarníčkou Dášou Veselovskou 
práve v týchto zdanlivo jednoduchých pred-
metoch. Napomáhajú dynamizovať predstave-
nie a herečkám vymieňať si roly.  

Pri sledovaní diela a uvedomení si roku vzniku 
Schnitzlerových hier je mrazivé a v podstate 
aj smutné, ako aktuálne jeho texty pôsobia.  
V 21. storočí sme stále konfrontovaní s rovnakými 
stereotypmi. Navonok sme otvorení k prevracaniu 
rodových rolí, ibaže ako dosvedčuje aj inscenácia 
Objekt Ty, transformácie sú často len povrchové. 
Anatola síce hrajú ženy, ale čo sa tým zmenilo? 
Podľa režiséra Galdíka vlastne nič. Uvedomiť si to 
však môže znamenať veľa. 
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DOM
Divadlo Andreja Bagara  
v Nitre
autorka recenzie: Zuzana A. Ferusová
predstavenie na festivale Dotyky a spojenia:  
9. 9. 2021 v Martine

Keď dom nie je domovom, ale väzením 

Atmosféra strachu, útlaku, násilia a neslobody...  
Život žien zviazaný pravidlami, v ktorých niet 
miesta pre túžby, slobodu ani lásku. Moc a rigidné 
zákony, verejná mienka ako najvyššia inštancia, 
ktorej treba všetko podriadiť. Rodina, kde namiesto 
intimity, blízkosti a citu sú vzťahy založené na stra-
chu, závisti, nenávisti, ovládaní a manipulácii. To 
je ovzdušie príbehu hry Dom Bernardy Alby, ktorá 
bola napísaná v roku 1936, no mimoriadne silno re-
zonuje aj dnes, v súčasnej vyhrotenej spoločenskej 
atmosfére.  

Dom v rovnomennej inscenácii nie je len symbo-
lom domáceho väzenia sestier, ale aj väzenia básni-
ka Lorcu – metaforického väzenia kvôli nemožnosti 
prežívať slobodu tvorby i osobnú slobodu, naprí-
klad aj v otázke sexuality. A napokon je tu aj väze-
nie doslovné – Lorca bol údajne tri dni pred popra-
vením väznený v stodole. To je aj východiskovou 
situáciou hry Dom, v ktorej autor ostáva uzavretý 
pred vonkajším svetom a sám. Pred svojím vnútor-

ným zrakom si inscenuje obrazy svojej poslednej 
divadelnej hry.

V nej si každá zo štyroch sestier nesie vlastný kríž.  
A každá sa snaží vyrovnať sa so šialenou situá-
ciou po svojom – Angustias nachádza vykúpenie 
v modlitbe, Magdaléna v sebapoškodzovaní. Naj-
mladšia Adela sa utieka do vnútorného sveta za 
bariérou slúchadiel, zároveň si však v noci pre seba 
kradne chvíľky lásky s milencom, ktorý sa má stať 
manželom jej sestry Angustias. Martirio sa trápi 
kvôli hendikepu a zo zúfalstva si uchmatne a ukryje 
aspoň fotku jediného muža, ktorý sa vyskytol v ich 
okolí. 

Nitriansky Dom – 30 rokov po slávnej inscenácii

Bednárikova inscenácia Domu Bernardy Alby (1979) 
z DAB Nitra je dnes už divadelnou ikonou. Ustáť 
výzvu, ako priniesť po rokoch tento titul do rovna-
kého divadla s porovnateľnou silou, no novým spô-
sobom, bolo neľahkým orieškom. Pôdorysom Am-
slerovej inscenácie je text českej dramatičky Anny 
Saavedry pod názvom Dom. Namiesto nového 
inscenovania Lorcovej hry Dom Bernardy Alby sme 
tak svedkami nového interpretačného čítania tejto 
hry cez Lorcov životný príbeh. Do zošnurovaného 
sveta Bernardiných dcér, ktoré matka drží nakrátko, 
sa tak rovnako naliehavo vplieta aj Lorcovo preží-
vanie nemožnosti slobodného života. 

Peter Oszlík ako Federico García Lorca si vystaval 
svoj herecký part dôsledne – výrazne zachytil 
predovšetkým temperament básnika, a to v nad-
šenej tvorivej i tragickej polohe. Veľkou devízou 
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inscenácie sú však najmä herecké výkony ženských 
protagonistiek. Za všetky spomeniem stvárnenie 
najstaršej z dcér, Angustias – Lenka Barilíková 
dokáže mimikou tváre vyjadriť odtiene zúfalstva 
hraničiaceho so šialenstvom, ale i naivitu a nádej. 
Priliehavo obsadené sú však všetky ženské postavy, 
v zaujímavej plejáde naprieč generáciami od Žofie 
Martišovej (stvárňuje matku Bernardy), cez Evu 
Pavlíkovú (slúžka Poncia) a Danielu Kuffelovú (Ber-
narda), až po najmladšiu Nikolett Dékány (Adela). 

K vynikajúcemu herectvu sa pridružujú ďalšie zlož-
ky – výrazná dramatická hudba českého skladateľa 
Ivana Achera, ktorá sebavedomo kreuje atmosféru, 
ale zároveň citlivo a dôsledne sprevádza príbeh. 
Nádherné, vysoko estetizované kostýmy Marije 
Havran, ktoré v kontrastnej čiernej a bielej predvá-
dzajú štylizované ikonické ženské odevy rôznych 
historických období. Striedma až minimalistická 
scénografická koncepcia Juraja Kucháreka, ktorá 
doslova len pomocou niekoľkých prvkov (umelé 
konské hlavy vyrezané v štýle súčasných 3D arte-
faktov či strom pomarančovníka s prenikavo fareb-
nými plodmi) dokáže oživiť dianie na scéne.

Životopisná hra verzus príbeh o neslobodnom  
živote sestier

Drobné úskalie vidím v tom, ako napokon spolu 
fungujú vo výslednej inscenácii spomínané dve 
línie. Obe sú totiž samy osebe dosť silné a pútavé, 
s veľkým dramatickým potenciálom – aj príbeh 
násilia a psychického útlaku v Bernardinom dome, 
aj dramatický život básnika Lorcu ukončený popra-
vou. Rámcovanie Lorcovým životom však do istej 

miery oslabuje vyznenie príbehu Domu Bernardy 
Alby (skracuje i zjednodušuje, minimalizuje ho na 
niekoľko scén). Línia spracúvajúca básnikov život 
sa zas akoby uspokojila s reťazením fragmentov – 
ukazuje nám len zopár čriepkov, fotografií z jeho 
života (priateľstvo s režisérom Buñuelom, vzťah 
s maliarom Dalím, vzťah k milencovi Rafaelovi, prá-
ca v divadle, písanie atď.). Napriek výhradám nit-
rianska inscenácia Domu kvalitou vysoko prečnieva 
nad väčšinu repertoárových titulov nielen v rámci 
DAB-u, vďaka čomu určite patrí aj do výberu naj-
lepších inscenácií sezóny v rámci Hlavného progra-
mu festivalu Dotyky a spojenia. 
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PIESKOVISKO
Divadlo Alexandra 
Duchnoviča
autorka recenzie: Zuzana Timčíková
predstavenie na festivale Dotyky a spojenia:  
10. 9. 2021 v Martine

Ja a Ty, On a Ona a hry na dospelosť

Pieskovisko (2002) je dramatický debut súčasného 
poľského dramatika Michała Walczaka. Divadlo 
Alexandra Duchnoviča v Prešove uviedlo jeho 
divadelnú hru v réžii Braňa Mazúcha ešte v máji 
2019. Hra je vybudovaná na jednoduchom modeli 
– dialógoch dvoch hlavných postáv, ktoré Walczak 
pomenúva ako Ona a On. Vychádza zo všeobecné-
ho archetypálneho vzorca mužsko-ženských vzťa-
hov. Prostredníctvom prostých dialógov a situácií, 
do ktorých hrdinov zasadzuje, poukazuje na vzorce 
správania v medziľudských vzťahoch, osvojené jed-
notlivcom už dávno v detstve, na túžbu po zblížení 
a zároveň nedorozumenia, často vznikajúce v dô-
sledku vlastnej neschopnosti komunikovať.

Walczak sa s týmto rozvíjaným motívom doslova 
hrá a hru symbolicky situuje na pieskovisko, kde 
On a Ona sú detskými hrdinami. Práve pieskovis-
ko je miestom prvých konfliktov a nedorozumení 
medzi deťmi, bojovým poľom, na ktorom súperia 

o hračky aj o priestor. Miestom, na ktorom sú prvý 
raz konfrontované s nástrahami socializačného 
procesu – na jednej strane túžia získať kamaráta 
do svojej priazne, na druhej sú nútené samostatne 
riešiť spory, čeliť vyčleňovaniu, ale aj porovnávaniu 
s ostatnými a odsudzovaniu, na základe toho, čo 
majú, s čím sa hrajú a ako vyzerajú. V inscenácii sa 
On (Zdenka Kvasková) hrá s panákom Batmana, 
Ona (Iveta Fejková) s bábikou. Mazúch nepoužil 
realistické rekvizity hračiek. Batman je len provi-
zórnou maketou vyrobenou z čierneho igelitové-
ho sáčku a bábiku predstavuje obyčajný pletený 
zväzok. On je pri hre akčnejší a dobrodružnejší 
(vybuchuje auto, horí a padá do priepasti, Batman 
naháňa chlapíka a zachraňuje a pod.), hlučnejší, 
drsnejší a vulgárnejší (používa slová ako „ty kokso“, 
„vydrbal sa“, „sukin syn“ a pod.). Zdenka Kvasková 
ako On do mikrofónu dramaticky komentuje hru 
o Batmanovi a zároveň pomocou ďalších predme-
tov na scéne (plastové poháriky, pokrčená plastová 
fľaša) a technického aparátu vytvára ilustračné 
reprodukované zvuky (napríklad šušťanie sáčku do 
mikrofónu a pod.). Hru horlivo prežíva a s komen-
tovaním deja hry o Batmanovi padá na zem alebo 
sa po nej váľa. Iveta Fejková ako Ona ho spočiatku 
len z diaľky v tichosti a hanblivo so sklopenou hla-
vou sleduje. Postupne sa k nemu približuje, zveda-
vo ho pozoruje pri hre, až sa k nemu prihovorí. On 
je zaskočený a zrazu nevie ako reagovať. Zdá sa, 
že jeho oduševnené ponáranie sa do hry je akýmsi 
únikom pred realitou, v ktorej nevie nadväzovať 
vzťahy a normálne komunikovať. Kvasková túto 
jeho neschopnosť sociálnej empatie zobrazuje 
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sekavým, robotickým spôsobom reči. Vyvedenie 
z miery, keď sa prihovára dievčaťu na pieskovisku, 
herečka stvárňuje vystrašeným výrazom v tvári 
a roztomilo doširoka otvorenými očami. Je vskutku 
úsmevné, keď zakaždým, ako sa mu niečo nepoda-
rí, si herečka s povzdychom po rusínsky s írečitými 
prízvukom rozkošne zanadáva „do bídy“. Akýkoľvek 
pokus o zblíženie s ňou či vyjadrenie citov z jeho 
strany však vyznieva komicky a bizarne. Napríklad, 
keď sa pred ňou predvádza, že nemá problém zjesť 
dážďovku alebo jej chce dokázať, že aj on sa vie 
hrať s bábikou. Tento pokus sa však končí agresív-
nym a násilníckym výstupom, keď ju zloží k zemi, 
olizuje jej líce, zviaže jej nohy, ukradne bábiku 
a v zlosti ju nakoniec zničí. Každému z nás sa určite 
v spomienkach vynoria obdobné príhody zo škôl-
karských čias, keď chlapci dievčatám prejavovali 
„záujem“ akýmsi detinským neokrôchaným spôso-
bom – dvíhali im sukne alebo ich ťahali za vlasy. 

On je vyobrazený ako ten dominantnejší, akčnejší, 
bojovnejší, „článok na pieskovisku“,  ten, ktorý ubli-
žuje alebo má tendencie určovať pravidlá. Ona pô-
sobí submisívnejšie, bezmocnejšie, zraniteľnejšie. 
Obe ruky má vsunuté pod sukňou a na uchopo-
vanie predmetov preto používa len nohy. Pletený 
zväzok zastupujúci bábiku si žmolí pomedzi prsty 
na nohách. Navonok tak v porovnaní s akčne vystu-
pujúcim a ráznym chlapcom pôsobí utiahnutejšie. 
Keď ju On zvalí a ťahá za vlasy, nevie sa brániť. Iveta 
Fejková ako Ona si konštantne udržiava smutný 
výraz v tvári. Po hracej ploche sa pohybuje pomal-
šie, často so sklopenou hlavou a na jeho pokusy 

o vyjadrenie citov voči nej reaguje nechápavým, 
zároveň chladným výrazom v tvári. V konečnom 
dôsledku je to paradoxne Ona, ktorá ho (citovo) 
svojím odmietnutím zraňuje. Postavy v Mazúcho-
vej interpretácii sú značne štylizované nielen v spô-
sobe vyjadrovania a pohybu na scéne, ale najmä 
výtvarne. Obe účinkujúce sú oblečené v bielom 
– On má na sebe nohavice, Ona biela tylovú sukňu. 
V snahe postavy ešte viac anonymizovať, izolovať 
od ostatného sveta do vlastnej paralelnej reality, 
majú obe na tvárach natiahnuté biele pančuchy 
s vystrihnutými dierami na očiach, ústach a ušiach. 
Mazúch tak v spolupráci s kostýmovou výtvar-
níčkou Lenkou Rozsnyóovou chápanie postáv 
redukuje na akési neidentifikovateľné osoby, kde 
črty tváre, farba vlasov a pleti či vek nepredstavujú 
podstatné atribúty. Čo však ju vizuálne odlišuje od 
neho, sú výrazne oranžové krížiky z lepiacej pásky, 
ktoré má Ona prelepené na prsiach (na podprsen-
ke) a v rozkroku. Mužsko-ženskú líniu, ktorú Wal-
czak do hry dostáva už len tým, že postavy menuje 
ako On a Ona, tvorcovia na jednej strane posúvajú 
do univerzálnejšej roviny medziľudských vzťahov, 
na druhej strane ju kostýmovým odlíšením za-
chovávajú. Samotné obsadenie ženy-herečky do 
mužskej roly však možno vnímať ako istú snahu 
„polemizovať“ s rodovým protikladom muž a žena. 
Mazúch je zároveň autorom scénografického rieše-
nia a pocit neutrality či ilúziu virtuálneho priestoru 
v javiskovej interpretácii dosahuje aj vytvorením 
prázdnej bielej plochy na javisku. Jej čistota je 
mierne narúšaná len dvoma oranžovými čiarami 
z lepiacej pásky na zemi (jedna symbolizuje rozde
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lenie pieskového ihriska na dve polovice) a lemo-
vaným obdĺžnikom na stene bielej hracej plochy.

Kým Walczak v jeho texte otázku spoznávania 
pohlavnej odlišnosti načrtáva v jednom krátkom 
dialógu, kedy On prekvapený zisťuje, že Ona „pod 
sukňou nič nemá“ a posiela ju preto k lekárovi, 
Mazúch rovinu pohlavnej identity a objavovania 
vlastnej sexuality v javiskovej akcii viac rozvíja 
a spolu s ňou otvára otázku rodového porovnáva-
nia. Keď napríklad po jeho šokujúcom zistení, že jej 
anatómia tela nie je do detailov totožná s tou jeho, 
v snahe vyrovnať sa mu, vopchá si Ona do pančúch 
pod sukňu rovnakú hračku, s ktorou sa hrá On (po-
krčená plastová fľaša, cez ktorú prechádzajú čierne 
pletené vrkoče) a ukáže sa mu v tom. Neskôr si suk-
ňu sťahuje a oblieka sa do rovnakých nohavíc, aké 
nosí aj On. Režisér tieto obrazy štylizuje do akejsi 
intímnejšej formy. Ponára ich do tmy a On aj Ona 
sú počas hranej akcie osvetlení len jedným bodo-
vým svetlom. 

Herečky si v duchu princípov brechtovského divad-
la v hereckom prejave zachovávajú odstup. Nevží-
vajú sa do svojich rolí a v jednom momente z nich 
úplne vystupujú. Stiahnu si pančuchy z tváre a Ive-
ta Fejková prechádzajúc pomedzi divákov, viace-
rým sa pýta „Prečo zlikvidovali všetky pieskoviská?“ 
Z publika síce zaznievajú rôznorodé odpovede, no 
aktérky s nimi ďalej nijako nepracujú. Ak mala byť 
táto vsuvka dôrazom na otázku smerom k publi-
ku, prečo dnes nefungujú alebo zlyhávajú vzťahy, 
v takejto podobe ostala len krátkym interaktívnym 

momentom bez hlbšej nadväznosti na priebeh dia-
nia na javisku.

Celkovo však táto komorná inscenácia vtipne a in-
tímne pracuje s Walczakovou jednoduchou mode-
lovou situáciou. „Triafa do čierneho“, keď na konaní 
a reakciách detí na pomyselnom pieskovisku odha-
ľuje všeobecnú ľudskú neschopnosť komunikovať 
a vzájomne si vo vzťahoch nerozumieť. Pripomína 
nám totiž, že to všetko začína už v detstve, kedy 
preberáme a učíme sa základným vzorcom (aj 
rodovo podmieneného) správania. Zároveň jej vý-
tvarnou štylizáciou a odkazmi na pohltenie našich 
životov do súčasného digitálneho sveta a virtuál-
nych realít nesie v sebe skrytý apel, aké dôležité 
je zachovať si schopnosť živého kontaktu, ktorý je 
práve v dnešnej (post-pandemickej či ešte stále 
pandemickej) dobe tak ohrozovaný, a súbežne tak 
želaný.  
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HRIECH / JEJÍ PASTORKYŇA
Slovenské národné divadlo
autorka recenzie: Dária F. Fehérová
predstavenie na festivale Dotyky a spojenia:  
10. 9. 2021 v Martine

Slovenské a české rodinné prieniky 

Slovenské národné divadlo obohatilo piatkový 
Hlavný program netradičným spojením dvoch 
tradičných, respektíve klasických hier. Realistická 
jednoaktovka Hriech Jozefa Gregora Tajovského 
prináša príbeh Amerikána, ktorý po návrate nájde 
doma okrem manželky aj dieťa iného muža. Celo-
večerná hra Gabriely Preissovej Její pastorkyňa je 
zase analýzou dedinských vzťahov poznačených 
nemanželským dieťaťom. Obe hry spájajú aj ďalšie 
témy ako majetok, egoizmus, hrdosť, viera. Režisér 
Matúš Bachynec čerpal z podobného rámca hier, 
obe štruktúroval na obrazy, v ktorých sa dajú nájsť 
podobné črty (príchod muža do domácnosti, mod-
litba), takisto pracoval aj s postavami a zdôraznil 
situácie, v ktorých sa zaoberajú rovnakými témami, 
hoci každá k danému problému pristupuje inak. 

Rozsiahlu Preissovej hru bolo nutné z toho dôvodu 
abstrahovať na jednoaktovku. Režisér musel vyškr-
tať množstvo postáv, vedľajších motívov a príbeh 
sústredil na vzťah chovanky Jenůfy, jej nevlastnej 
matky Kostelníčky a dvoch nápadníkov. Podarilo sa 

mu využiť aj komediálny potenciál hry Hriech,  
v ktorej sa pracuje s tajomstvom – dieťa, o ktorom 
vedia všetci okrem manžela, je ukryté v komore.  
Z istého uhla pohľadu je smiech počas dramatic-
kých situácií nevhodný, no je to dôkaz pozitívnej 
pozornosti publika. Hlavným diferencujúcim prv-
kom dvoch hier je použitie jazyka. V Hriechu posta-
vy rozprávajú po slovensky (hoci nezosúčasnenou, 
archaickou slovenčinou). Dôvodom, prečo ju dra-
maturgia zaradila do repertoáru pri stom výročí 
divadla je aj to, že je to prvá hra, ktorá sa na javisku 
SND hrala po slovensky. V Její pastorkyni hovoria 
postavy slovakizovanou češtinou. Jazykový rozdiel 
uľahčuje rozlišovanie jednotlivých príbehov, ktoré 
sa na javisku striedajú po výstupoch. Obidva jazyky 
prinášajú svoj svet. Tajovského dialógy sú priame, 
ľudové, zvádzajú k írečitosti. Svet Preissovej je 
vďaka melodickosti v reči tajomnejší, každé slovo 
má svoje miesto a plynie postavám z úst akoby vo 
vlnách. 

Niektoré motívy zostali výraznejšie len v jednej 
časti. Napríklad vzťah k majetku sa charakterizuje 
v Hriechu tým, že Bora a Andrej sa prechádzajú po 
obvode scény, dívajú sa akoby z okna a hodnotia 
majetok, do účtovnej knižky si zapisujú výdavky  
a úspory. 

V Pastorkyni je vzťah k majetku prezentovaný skôr 
na úrovni individuálnej hrdosti na to, čo všetko 
Kostelníčka dosiahla vlastnými rukami a ako vy-
chovala svoju pastorkyňu. Majetok je, samozrejme, 
dôležitým činiteľom pri dohadovaní manželského 
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zväzku a Števa vytiahne peniaze, aby sa vykúpil  
z povinnosti vziať si Jenůfu za ženu. 

Režijnej interpretácii pomáha aj scénografia. Šik-
miny sa stretávajú uprostred scény, na dne akéhosi 
brodu, ktorý sa v závere naplní čiernou tekutinou. 
Je to symbol kolektívnej viny, v ktorej sú všetci na-
močení. Po šikminách sa ťažko kráča, nedá sa na 
ne postaviť stôl tak, aby sa na ňom niečo udržalo; 
režisér starostlivo vybral situácie, v ktorých sa muž 
pošmykne, keď si sadá na stoličku – je tu stále nie-
čo pokrivené, vychýlené, vyosené. 

Dynamika inscenácie závisí od hereckej kondície. 
Režisér herecký kolektív pripravil dôsledným vybu-
dovaním mizanscén, prácou so vzájomnými pod-
netmi a významovými podtextami. Spôsob, akým 
radil za sebou výstupy, zase dovoľuje porovnať 
rovnako štruktúrované rodinné bunky. Vidíme, ako 
sa vyrovnávajú so situáciou nemanželského dieťa-
ťa, s tajomstvom, s poškvrnenou cťou, ako reaguje 
„matka“ v Hriechu a v Její pastorkyni, ako reaguje 
„otec dieťaťa“, a tak podobne. Zároveň režisér kla-
die vedľa seba dva národy, ktoré však k sebe majú 
blízko (Preissová žila na Morave). České riešenie sa 
ukazuje ako fatálne, slovenské ako pragmatické  
a zmierlivé. Strojkyňou radikálneho riešenia 
v Pastorkyni je postava Kostelníčky, ktorá utopí 
novorodenca, aby svojej chovanke zabezpečila bu-
dúcnosť. Nepokorná Kostelníčka v podaní Dany Ko-
šickej pre šťastie svojej chovanky napokon doslova 
ohne chrbát a odhodí všetku svoju hrdosť. Hĺbku 
svojej postavy Bory ukáže Gabriela Dzuríková hneď 

v prvom výstupe – má v sebe írečitú slovenskú 
gazdinú, nahnevanú aj ustráchanú manželku, tvr-
dú ženu zocelenú prácou aj bitkou, ako aj láskavú 
matku (a babičku). Pristala by jej podobná postava 
v celovečernej hre, kde by mohla s celou škálou 
pracovať postupne a pomaly odhaľovať jednotlivé 
odtiene, nie tak zrýchlene ako v Hriechu. Zaujímavé 
kontrasty v postoji voči dieťaťu predstavuje skupi-
na mužov. Postava Andreja (Tomáš Maštalír), ktorý 
sa po troch rokoch vráti z Ameriky a nájde doma 
cudzie dieťa, prejde od nonšalancie cez krutosť až 
k zmiereniu. Janom (Matúš Beniak), otcom dieťaťa, 
lomcuje strach a túžba zbaviť sa viny, ale v koneč-
nom dôsledku je dieťa pre oboch mužov dôležitej-
šie ako reputácia v dedine. Števa (Roman Poláčik) 
z Její pastorkyne nezmení svoj postoj až do konca, 
o svojej pravde presviedča najmä krikom. Zato 
nešťastný a odvrhovaný Laca (Daniel Fischer) 
prežíva až do konca vnútorný boj, je to priamy 
a dobrý chlap. Nad oboma rodinami sa vznáša 
socha Márie s malým Ježišom. Ironicky pripomína 
tézu nepoškvrneného počatia a zodpovedného 
otcovstva (podľa katolíckej viery je Jozef Ježišovým 
pestúnom), keď problémom vzťahov v inscenácii 
je smilstvo a prijatie dieťaťa za svoje. Socha pouka-
zuje aj na pokrytecký život „vo viere“, ktorú postavy 
využívajú, zneužívajú a obracajú podľa toho, ako sa 
im to hodí, dokonca pre zachovanie zdania života 
v čistote sú ochotné aj vraždiť. Tento scénografický 
objekt ukotvuje inscenáciu v minulosti, zároveň ju 
posúva do súčasných, dookola omieľaných parla-
mentných hlasovaní o „právach“ žien. 



65

1984
Slovenské komorné 
divadlo Martin
autorka recenzie: Zuzana Timčíková
predstavenie na festivale Dotyky a spojenia:  
11. 9. 2021 v Martine

1984. Absurdne večná prítomnosť?

Kultový distopický román 1984 od Georga Orwella, 
v ktorom autor detailne a fascinujúco zachytáva 
spôsoby a fungovanie autoritárskych režimov a po-
stavenie jednotlivca a masy v ňom, zrejme netreba 
osobitne predstavovať. Zvlášť slovenskému diváko-
vi, pre ktorého Orwellom vykreslený mechanizmus 
totalitnej politickej moci nie je len obávanou fikciu, 
ale zažitou skúsenosťou. Režijno-dramaturgický 
tím v zložení Rastislav Ballek, Monika Michnová  
a Róbert Mankovecký prinášajú toto dielo na javis-
ko Slovenského komorného divadla inscenovaním 
jeho najnovšej dramatizácie z pera britských auto-
rov Roberta Ickeho a Duncana Macmillana.

Ballekovi sa s celým tvorivým tímom podarilo  
v inscenácii výstižne, pútavo a čitateľne uchopiť 
kľúčové elementy Orwellovho nadčasového diela 
– absurdne desivú atmosféru autorom vyobrazenej 
totalitnej mašinérie a manipulácie masy, a totálnu 
beznádej (či skôr zabitú nádej) jednotlivca existu-

júceho v tomto systéme. Ballek pracuje s viacerými 
prístupmi, ktoré sa v diele vzájomne prestupujú. 
Kolektívne pohybové štylizované mizanscény sa pre-
línajú s rovinou individuálneho príbehu Winstona 
Smitha (Tomáš Mischura) a jeho postupného uve-
domovania si falošnosti systému a rozhodnutia 
vzoprieť sa mu. Skupinové herecké akcie veľmi 
dobre fungujú ako živé javiskové vyobrazenia ma-
nipulácie a uniformity masy, „vymývania“ mozgov, 
poslušnosti bez základu zdravého rozumu a kritic-
kého uvažovania. Herci mechanickým alebo spo-
ločne koordinovaným pohybom zobrazujú činnosti 
ako čakanie v jedálni s táckami na obed, prednášky 
o newspeaku, minúty nenávisti či krátke pohybové 
vojenské rozcvičky. 

Keď na scéne zaznie skľučujúci zvuk alarmu ale-
bo sirén, herci sa disciplinovane postavia do radu 
a čakajú na výdaj jedla. S táckou si jednotlivo sa-
dajú k stolu a vedú debaty o výhodách a víziách 
newspeaku či o tom, ako ich Veľký brat sleduje 
a odhalí všetky „ideozločiny“. Keď Parsonsová (Ale-
na Pajtinková) zavelí „skenuj!“, „aktivuj!“, „synchro-
nizuj!“, herci začnú spoločne vykonávať pohybové 
a tanečné úkony pripomínajúce akési zahrievacie 
a tajči cvičenia. S Parsonsovej rozkazom „usmievať 
sa“ všetci účinkujúci nahodia na tvárach úškrny 
a pôsobia chvíľu ako groteskné postavičky hýba-
júce sa v „rytme rozkazov“. Keď Parsonsová zavelí, 
že nasleduje prednáška o princípoch newspeaku, 
kolektív hercov na scéne sa poslušne zhromaždí 
okolo bielej tabule, aby si spolu prednášku vypo-
čuli. Po Parsonsovej zvolaní „nasledujú dve minúty 
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nenávisti“, prichádza na javisko herec s prasacou 
maskou na hlave, držiac kartónovú tabuľku s ozna-
čením „Goldstein“. Parsonsová ho uvádza ako ne-
priateľa ľudu a odporcu režimu, ktorý si nezaslúži 
žiaden súcit. Ostatní herci na neho útočne a nená-
vistne pokrikujú, a potom, ako si sám dá papierové 
vrece na hlavu, sa k nemu jeden z hercov priblíži 
a náznakovo ho s rezonujúcim reprodukovaným 
zvukom streľby zastrelí. Vzápätí po vzore Parson-
sovej recitujúcej heslá „vojna je mier“, „sloboda je 
otroctvo“, „nevedomosť je sila“, všetci ostatní herci 
víťazoslávne skandujú ódu na Veľkého brata.  

Tieto mizanscény sa v inscenácii cyklicky niekoľko-
krát opakujú. Tvorcovia tak okrem iného akcentujú 
aj istú opakovateľnosť dejín. Herci sú ako zmanipu-
lovaná a manipulovateľná masa uzatvorení v tejto 
cyklickosti, v akomsi časopriestorovom vákuu, 
z ktorého nemožno ujsť. Rafinovane to podporuje 
výtvarné riešenie scény. Juraj Poliak nechal posta-
viť hrubé penové (molitanové) sivé panely, ktoré 
ohraničujú javisko z troch strán. Naoko to vyzerá 
ako pevné murované obkolesenie vytvárajúce 
dojem chladného väzenského prostredia. Medzi 
jednotlivými kusmi panelov sú však úzke štrbiny, 
cez ktoré herci vchádzajú a odchádzajú z hracej 
plochy, akoby sa len strácali a znova nachádzali. 
Molitanové panely a všetky ďalšie rekvizity na 
scéne (Winstonov stôl so stoličkou, stôl s písacím 
strojom a skartovačkou, pokrytie podlahy a i.) sú 
nedokonale natreté na bielo, čo môže symbolizo-
vať mocenské tendencie pretvárať, unifikovať. S ce-
lým týmto homogénnym priestorom, ladeným do 

bielo-siva kontrastujú krikľavé oranžové uniformy, 
ktoré majú všetci účinkujúci na sebe. Vo výtvarnej 
rovine to predstavuje jeden z aktualizačných mo-
mentov inscenácie a autorka kostýmov Katarína 
Holková evidentne hľadala inšpiráciu v súčasnosti. 
Presne také oranžové rovnošaty totiž napríklad no-
sia aj protagonistky súčasného amerického seriálu 
zo ženského väzenského prostredia Orange Is the 
New Black. 

Tvorcovia spolu s obrazmi štylizovaných, ale aj do-
slovných metafor zmanipulovanej, kontrolovanej 
a cenzurovanej reality ponúkajú aj obrazy vnútor-
ného (aj spomienkového) sveta, osobnej vzbury 
Orwellovho hrdinu – Winstona Smitha. A súbežne 
s nimi aj obrazy samotného konania Winstona 
a jeho romantického vzťahu s Júliou (Jana Koval-
čiková), budovaného spolu s vlastným uvedomo-
vaním si nutnosti konať proti režimu. Hoci Ballek 
spočiatku ponecháva Winstona ako súčasť kolek-
tívnych scén odkazujúcich na bezmyšlienkovité 
konanie „podmaneného“ ľudu, postupne ho z nich 
vymaňuje. Keď Winston počúva rozhovory svojich 
kolegov, napríklad manipulatívne a nepravdivé hlá-
senia o zvyšovaní prídelu čokolády či o víťazstvách 
na euroázijskom fronte, v duchu hlásané informá-
cie spochybňuje a pri diskusiách svojich kolegov 
mlčí. Tomáš Mischura v postave Winstona v mimike 
tváre akoby detailne zachytával každý myšlienko-
vý pochod, každú pochybnosť. Mierne krčí čelom, 
silene potláča grimasy nesúhlasu, nehybne stojí 
a nechápavým výrazom tváre pozerá do diaľky. 
Mischura sa často obzerá, pretože Winston je v ne
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ustálom kŕči paranoje, že Veľký brat ho sleduje. Keď 
jeho vnútorné nutkanie a silný nesúhlas s hlásanou 
propagandou prejde do činov, v jednom momen-
te, keď ostatní herci oslavne volajú na Veľkého 
brata, Mischura energicky a apelatívne sám seba 
presviedča, že je povinný niečo vykonať a Veľký 
brat musí ísť preč. Svoje odhodlanie postaviť sa 
proti režimu herec demonštruje ráznym gestom 
a naliehavým tónom reči. Jeho agilnosť a viera veci 
zmeniť je však v dôsledku dômyselne fungujúcich 
a najmä nehumánnych stratégií strany „odhalená“ 
a Winston zrazu čelí vlastnému strachu a desu.

Záver inscenácie vyúsťuje do pomerne intenzívnej 
pasáže mučenia Winstona, počas ktorého s ním 
O´Brien (Marek Geišberg) vedie zdĺhavý dialóg so 
zámerom presvedčiť ho, že ako jednotlivec neexis-
tuje, že nemá žiadnu minulosť a jedinou budúc-
nosťou celej spoločnosti je táto prítomnosť. Vrcholí 
tým pocit totálnej beznádeje, depresie z prevahy 
šialene rafinovaného zámeru vládnucej moci likvi-
dovať aj tie posledné záchvevy kritického úsudku 
jednotlivca. Geišberg ako O´Brien v elegantnom 
čiernom obleku s kravatou sedí na stoličke s prelo-
ženými nohami, prípadne sa prechádza po celom 
priestore a Winstonovi, trpiacemu na mučiacom 
nástroji, kladie sugestívne otázky typu koľko je 
podľa neho dva plus dva, ak strana usúdi, že vý-
sledok je päť. Geišberg stvárňuje O´Briena ako 
sebaistého človeka, ktorý pokojne a trpezlivo rebe-
lovi vysvetľuje, že nič iné okrem tej jednej mocou 
presadzovanej „pravdy“ neexistuje a zmena nikdy 
nenastane. Veľmi dobre totiž vie, že sila taktík ich 

„presviedčania“, vyvolávania toho najhoršieho pre 
mučeného (vo Winstonovom prípade sú to pot-
kany) premôže akúkoľvek silu odvahy a myšlienok 
jednotlivca. Keď Winston spočiatku hovorí, že nie je 
možné založiť civilizáciu na strachu a nenávisti  
a duch človeka a láska ju musia poraziť, po muči-
vom trýznení však sám tieto slová popiera tým, že 
zradí Júliu.
  
Martinské spracovanie Orwellovho diela má poten-
ciál byť napínavým príbehom a otvárať množstvo 
morálnych a filozoficko-politických varovných sig-
nálov aj pre diváka, ktorý po samotnej knihe nikdy 
nesiahol a z hodín literatúry na strednej škole si 
pamätá len stručné poučky o hlavnom ideovom 
odkaze Orwellovho románu. Keď som v úvode pí-
sala, že táto Orwellova metafora je pre slovenského 
diváka ťažkou skutočnosťou dejín 20. storočia, rov-
nako kruto výpovedná je aj dnes, kedy manipulácia 
s informáciami a prekrúcanie faktov, prezentácia 
akejsi svojskej interpretácie „pravdy“ sú na dennom 
poriadku. A nielen v nenávistných a gramaticky ne-
korektných diskusných príspevkoch na sociálnych 
sieťach tej radikálnejšej časti spoločnosti. Počuť 
ich, bohužiaľ, môžeme aj v správach priamo z úst 
najvyšších politických činiteľov. Nie je preto pod-
statné, či Ballekova inscenácia dokáže priniesť rov-
naký pôžitok ako pôvodné Orwellove dielo, ale to, 
že prvé uvedenie románuna slovenskej divadelnej 
scéne prišlo v ten najvhodnejší čas.  
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FUTBAL ALEBO  
BÍLÝ ANDEL V PEKLE
Divadlo Jána Palárika  
v Trnave
autorka recenzie: Dária F. Fehérová
predstavenie na festivale Dotyky a spojenia:  
11. 9. 2021 v Martine

Futbalový zápas, aký ste ešte nevideli

Najlepší dramatický materiál ponúka sám život. 
Osobná, či aspoň sprostredkovaná skúsenosť či 
zážitok prerozprávaný do divadelného jazyka má 
pridanú hodnotu prinajmenšom pre tú skupinu 
ľudí, ktorá danú udalosť v minulosti prežila. Di-
vadlo Jána Palárika pátralo po téme vo svojom 
meste, ktoré vždy intenzívne žilo futbalom. Tento 
kolektívny šport trnavským fanúšikom priniesol 
aj kolektívnu traumu. V roku 1997 hral FC Spartak 
Trnava zápas o titul v Rimavskej Sobote, ktorá bola 
na chvoste tabuľky. Na zápas išli z Trnavy davy fa-
núšikov, pretože všetci čakali, že Spartak vyhrá. Ne-
stalo sa tak a dodnes nikto nevie, prečo, na zápase 
došlo k niekoľkým zvláštnym okolnostiam a súhram 
osudu. Táto prehra však bola pre mnohých fanúši-
kov natoľko traumatizujúca, že už na trnavský šta-
dión nevkročili. 

Autormi, či skôr zostavovateľmi textu inscenácie 
Futbal alebo Bílý andel v pekle sú Michal Jánoš  

a Daniel Majling. Jánoš urobil niekoľko rozhovorov 
s vtedajšími futbalistami, trénerom či fanúšikmi  
a Majling prehovory zoradil do výstupov. V rozprá-
vaní sa postupuje čiastočne chronologicky  
s dôrazom na osudný zápas. Pre neznalca futba-
lového zákulisia existujú na javisku štyri futbalové 
prototypy, ktoré pracujú s rôznym športovým klišé 
– brankár, ktorý nevie chytať, časté vulgarizmy, po-
nožky vytiahnuté až po kolená, hráč s rečovou va-
dou, mecenáš v saku v štýle 90. rokov v slnečných 
okuliaroch, a tak podobne. Problém prehratého 
zápasu a jeho prehistória sa prezentuje formou ka-
baretu v spartakovských červeno-čiernych farbách. 
Malé pódium obkolesené sedačkami, červené ste-
ny aj odhaľujúce kostýmy žien evokujú striptízový 
klub (najlepšie miesto na biznis či pranie peňazí), 
ale aj peklo. Futbalovej „mele“ sa okrem štyroch 
unifikovane oblečených zvodných slečien, diablic, 
tiež reprezentantiek vedľajších postáv prizerajú 
dvaja fanúšikovia, pankáč ako zástupca vtedy ša-
lejúceho davu a učiteľ, kultivovaný fanúšik, ktorý 
v hlave nosí celý archív mužstva, zápasov aj rád, 
ako sa malo a ako sa má hrať. Svoje čaro má aj tr-
navský dialekt (napríklad pankáč hovorí futbalu 
fodbal). Pre mužský tím vrátane trénera, sponzora 
a fanúšikov je futbal vecou hrdosti, pri speve svo-
jej futbalovej hymny pevne stoja a bijú sa do pŕs. 
Divák-neznalec sa viac zabáva ako prežíva emócie 
diváka-futbalového fanúšika, ale obidva divácke 
prístupy sú v poriadku. Kombináciu oral history  
a irónie namiešal režisér tak, aby nikoho neunavil, 
nenudil, ale ani neurazil. Prezentuje na pohľad jed-
noduchý svet športu (trénuješ – vyhráš/prehráš), 
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do ktorého sa votrelo úplatkárstvo a následné po-
dozrievanie, hľadanie vinníka. Tím stratil súdržnosť 
a znamenalo to koniec jednej éry, pre hráčov aj pre 
divákov. Trnavský príbeh o sklamaní tak ponúka 
aj výpoveď, ktorá prekračuje regionálny charakter. 
Kladie otázku, ako ďaleko je schopný zájsť človek  
s vidinou vysokého zárobku, hovorí o sile športové-
ho ducha aj o sklamaní, zároveň predstavuje pars 
pro toto svojej doby, ktorú charakterizuje finančná 
nenažratosť jednej generácie, ktorá formovala 
a ktorej potomkovia dodnes formujú túto krajinu. 
A hoci javiskový príbeh pôsobí ako fikcia, zábery 
skutočných hráčov po skončení inkriminovaného zá-
pasu, ktoré sa v závere objavia na obrazovkách, udrú 
aj futbalového neznalca s nečakanou intenzitou. 

Trnavská inscenácia nie je jedinou inscenáciou so 
športovou tematikou. Napríklad v roku 2014 mala  
v Bábkovom divadle Žilina premiéru inscenácia 
Tourminátor o víťazstve Petra Sagana na Tour de 
France. No hoci Saganovi stále fandíme, individua-
lizovaný cyklista asi nedokáže vytvoriť takú maso-
vú hystériu ako kolektívny šport. Podobne to zaží-
vame aj pri majstrovstvách sveta v hokeji. Inscená-
cia o trnavskom futbalovom klube je významným 
a jedinečným krokom smerom k trnavským divá-
kom. Mnohí z tejto cieľovej skupiny pravdepodob-
ne chodia do divadla zriedka alebo vôbec. Takisto 
javisková forma, ktorou tvorcovia tlmočia text, ni-
jako týchto novozískaných divákov neunaví. Môže 
ich zaujať, môže ich pobaviť, môže ich v niečom aj 
pobúriť, v ideálnom prípade im prinesie katarziu. 
Podľa informácií od tvorivého tímu si prostredníc-

tvom divadla futbaloví fanúšikovia pripomenuli 
toto dávne sklamanie a konečne ho mohli znova 
prežiť a vnútorne spracovať. Úspešnosť spojenia 
zdanlivo nespojiteľných fenoménov divadla a fut-
balu sa možno neukáže okamžite v podobe plnej 
sály. No oboje pracuje s pocitom národnej hrdosti, 
príslušnosti k svojmu „tímu“, a keď fandím svojmu 
futbalovému mužstvu, prečo by som nemohla/ne-
mohol fandiť aj svojmu divadlu? 
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KOSMOPOL  
OZ Vlnoplocha  
 
autorka recenzie: Nadežda Lindovská  
predstavenie na festivale Dotyky a spojenia:  
12. 9. 2021 v Banskej Štiavnici  
 
 
KOSMOPOL  
alebo  
Divadlo ako transcendentálny priestor 
kolektívneho poznania 

Projekt Kosmopol rozšíril slovenské podoby imerz-
ného divadla o novú pozitívnu skúsenosť. Pro-
stredníctvom rodinnej ságy priblížil dejiny Banskej 
Štiavnice a Slovenska v 20. storočí. Pripomenul 
dedičstvo Československej republiky. Výsostne 
zážitkovým spôsobom pomohol spoznať a precítiť 
našu históriu a v konečnom výsledku naše vlastné 
korene, rodinné príbehy a osobnú identitu. Ponú-
kol veľký emocionálny, umelecký a ľudský zážitok 
v prekvapujúco priateľskom prostredí, v ktorom sa 
divák cíti byť skutočne vítaný. 

Lokalizácia Kosmopolu do jedného zo štiavnických 
domov so záhradou a výhľadom na historické jadro 
mesta citlivo využíva génia loci a posilňuje pôvab 
projektu. Zároveň ho robí nielen neopakovateľ-
ným, ale aj neprenosným. Okrem úzkeho prepo-
jenia s Banskou Štiavnicou, ktorá sa stala jednou 
z aktérov príbehu, dôležitú úlohu zohráva samotný 
Dom, symbol rodiny a miesto deja, ktorý simul-
tánne prebieha v každom zákutí tohto príbytku. 

Nábytok, bytové doplnky, knihy, časopisy, riady, ne-
preberné množstvo drobností, autentické dobové 
vybavenie zubárskej ambulancie – celé zariadenie 
dômyselne odkazuje na časy minulé. Každá miest-
nosť Domu, vrátane pivničných priestorov, má svoj 
účel a svoj život. Väčšina izieb reprezentuje rodinné 
sídlo, niektoré však odkazujú na iné štiavnické lo-
kality: židovský obchodík so zmiešaným tovarom, 
pohrebníctvo (štiavnicky „pohrabníctvo“), slávnu 
kalváriu či jazero Klinger. Diváci môžu prechádzať 
z jedného priestoru do druhého, z interiéru vychá-
dzať do exteriéru (tam, kde je lokalizovaný bar Met-
ropol) či naopak, smú všade chodiť a pozorovať, 
čo ich zaujíma, skúmať prostredie, listovať starými 
časopismi a popritom môžu a nemusia popíjať 
pohár vína. To všetko za predpokladu, že dodržia 
jednoduché pravidlá (najmä nevstupovať do zatvo-
rených dverí a nebrániť postavám v pohybe). Od 
trajektórie ich individuálneho pohybu závisí, koho 
stretnú a čo zo štiavnickej rodinnej ságy osobne 
zažijú. 

Publikum, či presnejšie hostia Domu sa ocitajú 
zoči-voči ľuďom z čias minulých, zoči-voči histó-
rii, zoči-voči údelu človeka v kolobehu dejín. Od 
postáv ich často delí len pár centimetrov, vnárajú 
sa im do očí, vidia každý detail, popri vyslovených 
slovách cítia každé nevyslovené a zamlčané slovo. 
Dobré tri hodiny trávia v blízkosti zubára Szatmáry-
ho, jeho maďarskej matky, českej manželky, ich detí 
a vychovávateľky Vilmy, susedov, známych či neča-
kaných návštevníkov (gardista, nemecký dôstojník, 
sovietsky vojak). O niektorých sa iba hovorí, iní sa 
sprítomňujú fyzicky – predovšetkým rodinný pria-
teľ Patáky a židovský obchodník Stern.            

festivalová recenzia - hosť festivalu
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V porovnaní so stratégiami iných imerzných diva-
delných projektov, v ktorých je často prítomná ur-
čitá póza, kalkul, povýšeneckosť, manipulácia, kde 
publikum niekedy musí znášať sériu priam direk-
tívnych obmedzení (masky na tvárach, zákazy, prí-
kazy, sankcie) alebo chtiac-nechtiac podstupovať 
skúsenosť, o ktorú rozhodne nemá záujem, prípad-
ne ho nútia stať sa svedkom „hlbokomyseľnej“ már-
nosti odľudšteného sveta – v porovnaní s týmito 
často sa opakujúcimi vzorcami Kosmopol postupu-
je nenásilne a empaticky. Najprv divákov zahrnie 
medzi účastníkov záhradnej slávnosti – svadby 
mladomanželov Szatmáryovcov. Potom im otvorí 
dvere Domu a umožní im sledovať životnú cestu 
tohto moderného a vzdelaného slovensko-české-
ho páru od založenia rodiny, cez rôznorodé slasti 
a strasti bytia až po odchod do inej dimenzie, do 
sveta duší a spomienok. Príbeh manželskej dvojice 
a ich okolia začína v roku 1923 (svadba sa koná 
v deň návštevy prezidenta T. G. Masaryka v Banskej 
Štiavnici) a končí rokom 1989 symbolickým zvone-
ním kľúčmi. Evokuje dôležitý cyklus v kolobehu na-
šich dejín: plynie od obdobia vzniku nového demo-
kratického štátu, cez éru dvoch totalít, kedy došlo 
k popretiu ducha demokracie, a napokon sa akoby 
uzatvára obnovou slobodného Československa. To 
sú už Szatmáryovci a ich najbližší „na pravde Božej“. 
Pokračovanie histórie našej krajiny, t.j. udalosti, ná-
deje a sklamania nasledujúceho tridsaťročia pub-
likum spravidla dôverne pozná a po dopozeraní 
Kospomolu si môže vytvárať vlastné paralely medzi 
štiavnickou ságou a vlastnou životnou skúsenos-
ťou, medzi veľkými politickými a malými súkrom-
nými dejinami. A to aj skutočne robí na finálnom 
spoločnom posedí s účinkujúcimi po záverečnej 
klaňačke, po vystúpení herečiek a hercov z rolí.     

Projekt Kosmopol má dokumentárny základ a do 
značnej miery aj dokumentárny ráz. Vychádza 
z historického výskumu Veroniky Hajdučíkovej 
a Kláry Jakubovej, zo štúdia starej tlače, memoárov, 
zo zberu ústnych svedectiev pamätníkov. Dobové 
reálie prenikli do východiskového textu aj do in-
scenačnej podoby ako súčasť interiéru, nábytku, 
oblečenia, cez reprodukciu emblematických hu-
dobných motívov, cez citácie originálnych rozhla-
sových správ a prejavov, či vďaka vtipným retro-po-
náškam na časové hlásenia a zabudnutú slovenskú 
výslovnosť. K spomienkam na minulosť patrí aj oži-
venie ducha viacjazyčnosti: maďarčina ako dozvuk 
uhorskej histórie mesta, čeština ako výraz vplyvu 
českej kultúry a vzdelanosti v prvorepublikovom 
období, ruština v súvislosti s koncom vojny a na-
sledujúcimi spoločenskými premenami. Samotný 
názov projektu pripomína kozmopolitný charakter 
Štiavnice – banského mesta s bohatou mnohoná-
rodnostnou históriou. Odkazuje tiež na vzájomné 
zrkadlenie slovenského mikrokozmu s makrokoz-
mom svetových dejín a na vesmírny rozmer ľudské-
ho bytia. Mocenské zmeny, striedanie období vojny 
a mieru, láska, zrada, skúšky ľudskej statočnosti 
a spolupatričnosti sú modelovými situáciami, ktoré 
poznáme už z homérskych eposov. 

Treba oceniť skutočnosť, že napriek spletitosti 
histórie a bohatstvu zozbieraného materiálu sa 
tvorkyniam projektu podarilo rozumne selektovať 
získané podnety a zachovať správnu mieru v stano-
vení uzlových udalostí, v naznačení dobovej patiny 
prostredia, historickej vernosti kostýmov, účesov, 
rekvizít etc. Obecenstvo rýchlo pochopilo a reš-
pektovalo spojenie autentického so štylizovaným, 
dobového detailu s náznakom. Rozvinulo svoju 
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imagináciu, správalo sa tvorivo. Divadelníčky a di-
vadelníci ho vtiahli do deja natoľko, že plne uverilo 
v reálnosť rodinnej ságy jednej váženej štiavnickej 
famílie, prijalo nastolené pravidlá hry, bolo fasci-
nované príbehom a hereckými výkonmi, nadšené 
zo stretnutia s historickou, životnou a duchovnou 
pravdou. Vo svojej konečnej podobe je Kosmopol 
výsledkom veľkého kolektívneho výkonu pomerne 
malej divadelníckej rodiny. Vzájomná spriaznenosť 
tejto tvorivej komunity dodáva celému imerznému 
projektu neopakovateľnú atmosféru a energiu. Re-
žisérky mali šťastnú ruku pri zadelení jednotlivých 
rolí, herecké stotožnenie sa s postavami vyznieva 
veľmi prirodzene a autenticky. Súbor nadviazal 
s obecenstvom úzky kontakt a odkomunikoval 
subtílne obsahy, ktoré sú silnou stránkou práve 
imerzného typu divadla a ktoré nenahradí ani 
dobrý film či literatúra (vhľad do hĺbky očí postavy 
v zásadných životných momentoch, zážitok fyzickej 
prítomnosti, spoločného emocionálneho zdieľania, 
„rozpustenia sa“ v dianí etc.).  

Réžia, scenár a dramaturgia Kosmopolu sú spoloč-
ným dielom ženského tandemu Klára Jakubová 
a Mila Dromovich. Tak, ako neplytvali dramatický-
mi situáciami, neplytvali ani zbytočnými slovami. 
Lakonicky, no presne sa vnárali pod povrch diania 
a pod kožu postáv. Dali si záležať, aby publikum 
– nech by si zvolilo akúkoľvek trajektóriu pohybu 
– nestratilo orientáciu v deji a získalo podstatné 
informácie o hlavných udalostiach. Viedli účin-
kujúcich k odbúraniu teatrálnosti, hľadaniu vie-
rohodných motivácií a často originálnych riešení 
jednotlivých výstupov. Vyhýbali sa schematizmu 
a čierno-bielemu videniu. Vypäté rodinné a his-
torické situácie vyvážili humorom. Naplnili insce-

náciu hudobnosťou a poéziou. Dejinný cyklus 
spárovali s cyklom ľudského života, od úvodnej 
svadobnej fotografie doviedli postavy k záverečné-
mu výjavu opätovného stretnutia rodiny na onom 
svete a obraz nadčasovej ľudskej svornosti zasadili 
do veľkého rámu ako metaforu a celkové posolstvo 
Kosmopolu. Vytvárali sériu stupňujúcich sa význa-
mových refrénov, vrstvili motívy, harmonicky pre-
pojili pozemské s metafyzickým (mŕtva nagymama 
pozoruje žijúcich členov rodiny a komunikuje 
s nimi vtipnými komentármi), naturalistické prvky 
spojili s bizarnými až absurdnými odkazmi (časové 
hlásenie zmätené udalosťami a rýchlosťou doby 
ohlási vlastnú depresiu). Suverénne šli od podrob-
ností k náznaku, zrýchľovali plynutie času, zhusťo-
vali dramatické udalosti. Z roku 1968 skočili rovno 
do roku 1989 a predsa zachovali epickú celistvosť 
rodinného príbehu a hlavne jeho étos. 

Inscenátorky viac konštatovali, než moralizovali. 
Pritom sa nevyhýbali téme mravnosti a dosť jasne 
preukázali svoj etický postoj. Ako motto k projektu 
Kosmopol by mohli poslúžiť opakovane citované 
slová prezidenta Masaryka: „Veliká láska, láska bez 
výhrad, láska celého člověka k celému člověku nemů-
že pominout léty ani smrtí...“ 

Divadelné sprítomnenie ságy rodiny Szatmáryov-
cov sa dá vnímať ako tichý (v zmysle nenásilný, 
neschematický), no pôsobivý manifest schopnosti 
žiť bezpodmienečnú lásku človeka k človeku a pro-
stredníctvom vzájomného porozumenia a solida-
rity potvrdzovať zmysel ľudského bytia v neustále 
sa meniacom svete politických a kultúrnych zvra-
tov. Doby sa menia, láska zostáva. Je útočiskom 
a útechou vo virvare sveta. Nielen v čase mieru, 
ale najmä, keď rinčia zbrane horúcich či studených 
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vojen, keď tlak ideológií ohýba a láme predstavy 
o humanite. 

Ako už bolo povedané, sila Kosmopolu je v ansám-
blovosti. Príbehovo i herecky jeho ťažisko tvorí tro-
jica pozostávajúca z manželov Alexandra a Libušky 
Szatmáryovcov a ich celoživotného spoločníka, 
priateľa i zradcu Lászlóa Patákyho. Manželská dvo-
jica v podaní Petra Kadlečíka a Moniky Haasovej je 
síce príkladom harmonického manželstva, založe-
ného na láske, pevnom vzájomnom pute, rešpekte 
a zodpovednosti, ale tento muž a táto žena (rovna-
ko ako ďalšie postavy) nie sú rozprávkoví ani vyu-
melkovaní. V jedálni sa nezriedka ozýva krik pána 
Domu, vrú emócie, uplatňuje sa otcovská autorita 
i materská diplomacia. O to sú Alexander a Libuška 
vierohodnejší, ľudskejší a sympatickejší. Večný pre-
vracač kabátov – Patáky, ktorý si za Tisovej vlády 
poslovenčí meno a arizuje židovský majetok, po 
vojne prestúpi na víťaznú stranu, svojich priateľov 
z času na čas zachraňuje a občas udáva – v inter-
pretácii Štefana Martinoviča má viacero polôh, 
predovšetkým však predstavuje dosť spontánneho 
a emotívneho človeka, ktorý za každých okolností 
chce nielen prežiť, ale sa aj dobre zabezpečiť. Do-
siahne svoj cieľ, ale osobné šťastie mu uniká. Kým 
v závere sa rodina na onom svete opäť láskyplne 
schádza, osamelý Patáky/ Potocký víta november 
1989. Szatmáryovci odchádzajú, prispôsobenci 
ostávajú, ale niet im čo závidieť. V záverečnej chvíli 
cez otvorené okno do Domu naposledy vstupuje 
večerná Štiavnica. Ide o jeden z refrénov inscená-
cie, vďaka ktorému sa mesto neustále pripomína 
a preniká do deja.

Inscenátorky sa hlásia k polydráme, teda k takému 
spôsobu zachytenia života, ktorý rešpektuje jeho 

zložitosť, mnohovstevnatosť, večnú synchronicitu 
paralelných udalostí a individuálnych mikropríbe-
hov skladajúcich sa do riavy makropríbehu veľkých 
dejín. Pod ich vedením návštevníčky a návštevníci 
Domu opúšťajú bežnú realitu a vnárajú sa do sve-
ta štiavnických príbehov. Vďaka divadelnej mágii 
vstupujú do akéhosi transcendentálneho priesto-
ru, zažívajú seansu zmeneného stavu vedomia 
a prechádzajú cestu sebapoznania. Pripomína to 
šamanské cestovanie v priestore a čase či menšie 
mystérium zasvätenia do tajomstiev bytia. V tomto 
zmysle názov budovy, v ktorej sa projekt odohráva 
vyznieva nanajvýš symbolicky: Eleuzína. Je akoby 
pripomienkou teatralizovaných antických mystérií 
na počesť bohyne úrody Demeter. Na rozdiel od 
tajných eleuzínskych obradov sú obrady Kosmopo-
lu zjavné a verejne známe. Napriek pandémii sa 
stali významnou kultúrnou udalosťou posledného 
obdobia. A zaslúžia si hlbšiu reflexiu.   
          
 

Post-scriptum.

Menia sa časy, mení sa i divadlo. Tvorkyne a tvor-
covia Kosmopolu prejavili veľkú profesionálnu dis-
ponovanosť pre kreovanie u nás pomerne nového 
typu divadla. Zdá sa, že túžba po experimentoch  
a prekračovaní hraníc tradičného ponímania ja-
viskového umenia je vlastná nielen divadelníkom 
z Kosmopolu. Stala sa akýmsi leitmotívom martin-
ských Dotykov a spojení 2021. 
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TAJOMNÝ MAJÁK
Bábkové divadlo  
na Rázcestí 
autorka recenzie: Diana Pavlačková
predstavenie na festivale Dotyky a spojenia:  
7. 9. 2021 v Martine 

Krehké hranice tajomnosti 

Dramaturgia Bábkového divadla na Rázcestí už 
viackrát potvrdila, že vie nájsť málo známe a prog-
resívne texty. Divácka skupina teenagerov je po-
merne náročná a inscenácie im venované často 
skĺzavajú k prílišnej edukatívnosti alebo snahy 
priblížiť sa ich spôsobu vyjadrovania, ktoré neraz 
končí za hranicami trápnosti. Inscenačnému tímu 
pod vedením režisérky Júlie Rázusovej sa podarilo 
udržať túto mieru a vytvoriť inscenáciu, ktorá má 
dynamiku, otvára dôležité a tejto vekovej skupine 
blízke témy. Prehovára k nim poetickým, no pritom 
súčasným jazykom.

Súčasný dramatický text Tajomný maják Xénie 
Dragunskej veľmi citlivo zachytáva pubertálny vek. 
Dvanásťročné kamarátky Aňa a Amaranta vyrastajú 
v malej rybárskej osade, kde sa toho veľa zaujíma-
vého nedeje a obyvatelia nedisponujú toleranciou 
k inakosti. Aňa s Amarantou, tak ako mnohí ich ro-
vesníci, sú vo veku, kedy potrebujú byť akceptova-
né, no nie už ako deti, ale vyspelé osoby s vlastným 

názorom. Téma konfliktu s rodičmi tvorí podstatnú 
časť ich pocitu nepochopenia. Skamarátia sa s ta-
jomným a omnoho starším mužom, ktorý im po-
núka priateľstvo, akceptáciu, ale aj dobrodružstvo 
počas bežných nudných dní. Sú zraniteľné a tento 
muž môže veľmi ľahko ich dôveru zneužiť.

Režisérke Júlii Rázusovej a hereckému súboru 
BDNR sa podarilo predovšetkým vykreovať zaují-
mavé, vtipné a výstižné panoptikum všelijakých 
čudných obyvateľov mesta. Využívali skratky a šty-
lizáciu, vďaka ktorým bolo aj prostredníctvom 
veľmi krátkych výstupov jasne odčítateľné, aký 
typ ľudí predstavujú. Aňu a Amarantu hrajú Mária 
Ševčíková a Ivana Kováčová za pomoci maneký-
nov, čím je jasne vyjadrený ich mladší vek. Zatiaľ čo 
Ševčíkovej prejav je minimalistický a herečka vy-
stihuje krehkosť svojej postavy, Kováčová pracuje 
s výraznou štylizáciou a Amarantu kreuje ako drzú, 
excentrickú pubertiačku. Tento kontrast vytvára na 
javisku veľmi zaujímavú dynamiku.

Inscenácia je postavená na veľmi krátkych obra-
zoch. Prechody medzi nimi sú veľmi dobre vymys-
lené, vďaka čomu si inscenácia udržiava rýchle 
tempo a rytmus. Veľké pohyblivé biele paravány 
ohraničujú jednotlivé priestory a ich presúvanie 
pomáha týmto rýchlym prechodom. Tajomnosť 
v názve sprevádza celú koncepciu inscenácie. Vďa-
ka hudobnému a výtvarnému riešeniu (modro-šedá 
farebnosť, hustý dym) vzniká na javisku až snová, 
fantazijná atmosféra, v ktorej sa predstava tajomné-
ho majáka a bájnych bytostí stáva uveriteľnou.
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Inscenácia v sebe nesie aj pomerne silno prítomný 
aspekt nebezpečia. Vďaka viacerým odkazom tuší-
me, že stretnutia dievčat so starším mužom môžu 
viesť k zlému koncu, no inscenácia to pritom ne-
vypovedá priamo. Rázusová necháva diváka váhať 
a na mnohé otázky neponúka odpoveď. Najpálči-
vejšou z nich je motivácia a charakter tajomného 
Človeka – bolo jeho priateľstvo s mladými dievča-
tami nevinné alebo išlo o predátora? Bolo konanie 
rodičov oprávnené alebo len nevedeli akceptovať 
jeho inakosť? Množstvo týchto otázok však vedie aj 
k tej, o čom chcel Rázusovej tvorivý tím prostred-
níctvom inscenácie vypovedať – o nebezpečí a zra-
niteľnosti tejto vekovej skupiny alebo potrebe sní-
vať a neodsudzovať inakosť? Pre dospelého diváka 
je táto nejednoznačnosť provokujúca, no je otázne, 
či ju dokáže vnímať aj mladšie publikum. Miera 
tajomnosti zámeru inscenačného tímu tak v tomto 
prípade balansuje na veľmi tenkej hranici.
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ČÍRA RADOSŤ
Divadlo Štúdio tanca
autor recenzie: Adam Nagy
predstavenie na festivale Dotyky a spojenia:  
8. 9. 2021 v Martine 

Späť do časov čírej radosti  
 
Kedy nastáva čas radosti? Kedy bolo to posledné 
obdobie, keď sa človek cítil neustále šťastný? Od-
poveďou na tieto otázky je jednoznačne detstvo. 
Práve toto bezstarostné obdobie zobrazilo Divadlo 
Štúdio tanca z Banskej Bystrice v inscenácií Číra 
radosť.  
 
Jej zámerom je preniesť dospelého diváka späť do 
bezstarostného obdobia plného hravosti a deťom 
zase ponúknuť možnosť zábavy. Tento zámer na-
pĺňa samotná hudba Mateja Háasza, ktorej základ 
tvoril klavír. Hudba vďaka využitým vysokým cin-
kajúcim tónom podvedome vytvorila atmosféru 
detstva. V tomto duchu tanečníci stvárňovali rôzne 
detské hry ako napríklad slepá baba, schovávač-
ka, napodobňovanie rôznych zvierat, ale okrem 
klasických hier poukázali aj na najnovšie trendy – 
parkour, akrobacia na trampolíne atď. Lenže chore-
ografka Zuzana Ďuricová Hájková na záver dodala 
časovo rozsiahlu pohybovú etudu, ktorá zobrazo-
vala biblický príbeh Adama a Evy a Babylonskej 
veže. Ich tanečné stvárnenie sa vymanilo z celko-

vého tanečného slovníka inscenácie. Kým predošlé 
časti sa vyznačovali skôr súčasným tancom a mo-
derným cirkusom, parafráza príbehu Adama a Evy 
bola nečakane stvárnená kontaktným tancom, kto-
rý vo vzťahu k celku pôsobil nekoherentne  
a cudzorodo. 

Základ scénickej výpravy Mareka Gašpara Šafárika 
tvorili biele kvádre rôznych veľkostí, ktoré v for-
mou a využitím v inscenácii pripomínali aj známu 
stavebnicu lego. Najväčší štvorec slúžil aj ako akási 
šmykľavka a priestor na parkour. Kvádre pri chore-
ografiách cielene vytvárali prekážky pre taneční-
kov, ale mali aj významotvorné funkcie najmä pri 
stvárnení obrazu Babylonskej veže a jej rozpadu. 
Slúžili aj ako skrýše pre zvieratá, ktoré stvárňovali 
tanečníci.

Projekt Číra radosť je výsledkom spojenia me-
dzinárodného súboru divadla a účastníkov jeho 
detských tanečných krúžkov. Samozrejme, od detí 
sa neočakáva dokonalé prevedenie pohybu, ale na-
priek tomu jeden z najmladších účinkujúcich Lucas 
Giertl zaujal svojimi akrobatickými schopnosťami  
i profesionálnym, až dokonalým držaním tela. 
Spomedzi dospelých členov súboru vynikol poľský 
tanečník Bartosz Przybylski, ktorý ako jediný repre-
zentoval smer nového cirkusu, teda okrem tanca 
ovládal aj žonglovanie alebo elektro boogie a iné 
charakteristické prvky. Pri parkourovej časti by 
som ešte vyzdvihol charakteristický prvok pre celý 
súbor, a to izoláciu jednotlivých častí tela, ktorá cvi-
čeniu dodávala nový rozmer, vďaka tomu tanečníci 
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docielili aj jej umelecké stvárnenie. Avšak inscená-
cia v celkovom pohľade pôsobila ako bežný výstup 
z tanečného workshopu. Zaujala skôr formálne 
a využívaním rôznych tanečných techník – súčasný 
tanec, moderný tanec a moderný cirkus – a ich fú-
ziami, než svojou obsahovou výpoveďou. Priblížila 
atmosféru detstva, keď, zjednodušene povedané, 
bol život iba o hre a hraní sa. Radosť spôsobila 
hlavne cez pohľad na dokonale prevedený pohyb 
a na fúziu tanečných techník, ktoré zastupovali jed-
notliví tanečníci.
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KOCÚR V ČIŽMÁCH
Nové divadlo Nitra
autorka recenzie: Martina Mašlárová
predstavenie na festivale Dotyky a spojenia:  
9. 9. 2021 v Martine

Kocúr, ako ho nepoznáte

V nitrianskom Novom divadle v uplynulých rokoch 
vzniklo viacero inscenácií osvedčených, dalo by sa 
povedať kultových predlôh. Za všetky spomeňme 
napr. Kozliatka a vlk, Anna Franková, Cisárove nové 
šaty, Pinocchio, Dahlove Čarodejnice či v rámci re-
pertoára pre dospelých Kafkov Proces. Stáli diváci 
však už vedia, že napriek všeobecne známemu titu-
lu nemusí byť jeho divadelné stvárnenie „klasické“, 
v duchu autora a konvenčnej interpretácie, skôr 
naopak. Kto pozná poetiku nitrianskeho Nového 
divadla a najmä režiséra Šimona Spišáka, už pred 
návštevou predstavenia bude tušiť, že Kocúr v či-
žmách v jeho verzii rozhodne nebude viac-menej 
neškodným, hoci prefíkaným pomocníkom svojho 
nového pána, a že celý príbeh bude mať zrejme 
celkom iný náboj. 

A intuícia ho nesklame. V Spišákovej inscenácii 
Kocúrovi v skutočnosti nejde o dobro svojho pána 
– mlynárov syn Janko, ktorý kocúra zdedil po zo-
snulom otcovi, je v skutočnosti len bielym koňom, 
ktorého má kocúr na príkaz zhora zmanipulovať 
a dosadiť na trón. Kocúr svoju vynaliezavosť vyu-
žíva pre zosnovanie série podvodov a ilegálnych 
machinácií – od momentu, keď presvedčí nevinné 
zajačiky, aby naskákali do vreca pod zámienkou, že 
ich tam bude trénovať futbal cez lobbing u roľní-

kov po manipulatívny nátlak na ženbu mlynárovho 
syna s miestnou princeznou. Kocúr neváha využiť 
lož, ale ani fyzické násilie – panvicou utlčie nielen 
zajace, ale dokonca ňou niekoľkokrát omráči mly-
nárovho syna, ktorý sa jeho praktikám bráni. Spo-
čiatku naivný a mierny najmladší syn, ktorý sa od-
mieta zapojiť do bratovražedného boja o otcovské 
majetky (stvárneného klasickou bitkou bábok-ma-
ňušiek) sa v priebehu deja na rozdiel od pasívneho 
hrdinu z pôvodnej rozprávky vymaní z kocúrových 
pazúrov a napokon sám využije lesť a porazí ho.

Ako je v Spišákovych inscenáciách zvykom, popri 
hlavnej dejovej línii prináša detským divákom ešte 
ďalšie „atrakcie“, ktoré okrem zdynamizovania deja 
neraz dokresľujú charakter alebo motivujú konanie 
vybočujúce z logiky pôvodného príbehu. Inscená-
ciu tak okrem známych postáv okupujú sympatickí 
myšací súrodenci (Lucia Korená a Miloš Kusenda), 
ktorí si v duchu známeho príslovia užívajú dovolen-
ku, keď kocúr nie je doma (pijú kokteily a telefonu-
jú s babičkou). Stávajú sa zároveň prvými obeťami 
nenažraného kocúra.

Táto expozícia nám ukazuje Agátu Spišákovú (v ce-
lotelovej kombinéze s fúzmi) ako Kocúra, ktorý 
spočiatku nie je a priori zlý, len sa mu nechce živiť 
poctivým a náročným lovom, ale bol by radšej, 
keby mu pečené myši samy rovno skákali do hrdla. 
Preto sa ľahko nechá presvedčiť mefistofelovským 
kocúrom s rožkami a v červených čižmách na pod-
vod s mlynárovým synom ako nastrčeným pešia-
kom. A hoci s jedlom stúpa chuť a Kocúr siaha po 
čoraz amorálnejších a bezškrupulóznejších prakti-
kách, vďaka telefonátu s mafiánskym „krstným ot-
com“, ktorý pomôže Kocúrovi zmanipulovať roľní-
kov, pochopíme, že niekde za tým sú v skutočnosti 
väčšie ryby a Kocúr je len prostredníkom medzi ich 
záujmami a vykonaním operácie. V tomto zmysle je 
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Spišákova rozprávka, samozrejme, aj politicky ak-
tuálna, preto – opäť už tradične – sa na predstavení 
nebudú nudiť ani rodičia. Humor, ktorý do inscená-
cie vnáša Agáta Spišáková, však zároveň funguje aj 
u detského diváka. Jej Kocúr je presným opakom 
hybkej, pružnej a prefíkanej šelmy, ako si postavu 
spravidla predstavujú ilustrátori kníh či rozpráv-
koví animátori. Kocúr vyvoláva smiech detí práve 
svojím flegmatizmom, neohrabanými spôsobmi 
a frflaním. Herečka využíva nižšie posadený hlas 
a ťarbavý pohyb, aby dotvorila profil Kocúra, kto-
rého zákernosť je výsledkom vlastnej pohodlnosti 
a vštepenej vízie ľahkého prospechu. 

Všetky ostatné postavy stvárňujú Kusenda s Kore-
nou – striedavo činoherne a ako vodiči bábok, čo 
si vyžaduje rýchle zmeny a dôsledkom sú občasné 
mizanscénické nedôslednosti, ktoré však v celku 
inscenácie zaniknú či sú priam súčasťou režijného 
rukopisu. Typickým znakom réžií Šimona Spišá-
ka je vedomá neučesanosť, rezignácia na snahu 
o výtvarne jednoliaty a dramaturgicky „uprataný“ 
tvar na jednej strane a na druhej strane vrstvenie 
nápadov a komických prvkov. Na to sa v inscenácii 
napojila aj scénografka Daša Krištofovičová ako 
autorka scény a kostýmov. Okrem maňušiek, vtip-
ných práve vďaka rôznym jemným deformitám 
a asymetriám, ktoré sú napriek malým rozmerom 
individualizovanými charaktermi (majú osobité 
črty tváre, významotvorný odev), sú v inscenácii 
využité materiálovo aj typovo rozmanité prvky 
– od reálnych rekvizít (panvica, hračkárska tatrov-
ka ako vozidlo pre sedliakov, starý telefón...) cez 
zástupné, symbolické rekvizity (plyšové myši, čer-
vené čižmy ako znak moci a túžby po nej), plošné 
makety (nadrozmerný koktejl; auto a palma ako 
vízia komfortnej budúcnosti pre Kocúra), po naj-
väčší „highlight“ inscenácie: obra-kúzelníka v troch 

dimenziách. Práve obor je postavou, ktorá vyvolá 
najväčší rozruch – z malej papierovej nafukovacej 
postavičky narastie najprv na strednú veľkosť, až sa 
napokon pred divákmi efektne vztýči niekoľkomet-
rový nafukovací panák, ktorý vďaka prúdu vzduchu 
trepoce končatinami a vyvoláva salvy smiechu. 

Vlastné žánrové zaradenie – punkovo-animál-
no-maňuškovo-komediálny thriller – jasne nazna-
čuje jednak spomínanú eklektickú prácu s insce-
načnými prostriedkami, ale dáva aj pomyselnú 
výstražnú hviezdičku rodičom: pozor, v tomto 
divadle sa používajú zbrane, umierajú priamo na 
javisku myši, ďalšie sú nemilosrdne opekané na 
panvici, vo vreci je vykántrená zajačia rodina a mo-
rálka väčšiny postáv má ďaleko od rozprávkovej 
nevinnosti, česť výnimkám! Kocúr v čižmách patrí 
do série vydarených Spišákových „antirozprávok“, 
v ktorých režisér s humorom a rafinovane odhaľuje 
nepovšimnuté nuansy tradičných rozprávkových 
schém. Podobne ako v minulosti (prekonávanie 
zbytočných predsudkov Kozliatok voči kamarátske-
mu Vlkovi-vegetariánovi; poukázanie na krásu ina-
kosti Škaredého káčatka a pod.), aj tento raz spolu 
s dramaturgičkou Veronikou Gabčíkovou prevrátili 
rozprávkový stereotyp naruby, aby – ako zaznieva 
v anotácii – podnietili v deťoch „prirodzenú túžbu 
po spravodlivosti“. S touto ambíciou a v snahe 
ukázať, „že nie je všetko striebro, čo sa blyští, že 
účel nesvätí prostriedky a že pravda, láska a dobro 
bývajú po zásluhe odmenené“, vznikla inscenácia, 
ktorá, samozrejme, končí trestom pre zloducha 
(kocúr obrom premenený na mačiatko je zavretý 
do vreca) a romantickým zblížením Janka s princez-
nou. Jediná škoda je, že za dverami divadelnej sály 
čaká divákov svet, v ktorom spravodlivosť víťazí len 
sporadicky. Ale deťom to radšej nehovorme...
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DENNÍK ANNY FRANKOVEJ
Slovenské národné divadlo
autor recenzie: Karol Mišovic
predstavenie na festivale Dotyky a spojenia:  
10. 9. 2021 v Martine

Operná Anna Franková

Či chceme alebo nie, žiadny profesionálny spiso-
vateľ zachytávajúci vo svojich dielach hrôzy druhej 
svetovej vojny nedosiahol takú čitateľskú popu-
laritu ako mladá Holanďanka Anna Franková. Jej 
denník sa stal nielen literárnym fenoménom, ale 
i bezprostredným svedectvom najtemnejšieho 
obdobia svetových dejín. Základným ponaučením 
z dejinných katastrof je apel, aby sme nepripustili 
ich opakovanie. Na pripomenutie zločinov nacistic-
kého i fašistického režimu, ktorých mnohé odlesky 
badáme aj v prejavoch niektorých súčasných poli-
tických reprezentantov, slovenské divadlá neustále 
uvádzajú diela reflektujúce historickú epochu 
spred trištvrte storočia. Jedným z nich je aj Denník 
Anny Frankovej. Po trojici inscenácií naštudovaných 
v sezóne 2016/2017 (DJGT Zvolen, Nové divadlo 
Nitra a ŠD Košice) pripravilo v novembri 2020 svoju 
verziu aj Operné štúdio SND. 

Kým vo Zvolene režisérka Júlia Rázusová skúmala 
dopad diktatúry a stihomamu strachu na jednotku 
rodiny, choreograf Ondrej Šoth v košickom bale-

te kládol dôraz na prostriedky atakujúce najmä 
emočné receptory a v Nitre sa Šimon Spišák snažil 
viesť dialóg predovšetkým s Anninými dnešnými 
rovesníkmi, režisér i dramaturg komornej inscená-
cie Marek Mokoš v SND išiel vlastnou cestou. Siahol 
po klavírnej verzii ruskej monoopery Grigorija Frida 
v českom preklade Petra Štědroňa, ktorá neilustru-
je Frankovej pohnutý osud v absolútnej vernosti 
jej denníkovým zápiskom. Opera sa snaží zachytiť 
citové rozpätie mladého dievčaťa v prológu jej 
životnej cesty, ktorý je zároveň i jej predčasným 
epilógom. Konfrontujú sa tu veľké dejiny z pohľadu 
malého a najmä mladého človeka. V tom Mokoš 
vycítil základný aktualizačný akcent. Osamenie 
titulnej hrdinky nemalo byť v jeho ponímaní len 
reakciou na dobu, keď počas vrcholiacej pandé-
mie pociťuje množstvo ľudí po celom svete stavy 
úzkosti, osihotenosti a vykorenenosti, spôsobené 
vykročením z ich predošlej sociálnej zóny, ale pou-
kázal aj na už spomínané nebezpečenstvo reprízy 
dejinnej kataklizmy. 

Viac než o vizuálnu efektnosť išlo Mokošovi o vy-
stihnutie citových nuáns postavy a divadelnosti 
celku. Na scéne Barbory Šajgalíkovej sa ocitlo 
množstvo kufrov rôznych veľkostí, odkazujúcich 
na motív batožiny, ktorú si židovskí občania mohli 
odniesť do pracovných táborov, ale i na dielo ži-
dovského maliara Arnolda Petra Weisza-Kubínčana, 
ktorého život, podobne ako aj život Anny a jej naj-
bližších, násilne ukončili v nemeckom koncentrač-
nom tábore. Kufre, s ktorými titulná predstaviteľka 
počas inscenácie opakovane manipuluje, postupne 
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nadobúdajú rôzne významy: od reálnej funkcie 
kufra ako provizórne zbaleného domova až po ruč-
ne vystavané schodíky či stenu, za ktorou sa Anna 
snaží zabarikádovať počas smrteľne zvierajúceho 
strachu z toho, že nacisti objavia ich úkryt. Práve 
z kufra Anna vyberá aj svoj nový denník, do ktoré-
ho počas núteného úkrytu v zadnom trakte am-
sterdamského domu poctivo zapisuje svoje reflexie 
a dojmy, z kufra vyťahuje aj červené hračky drejdl, 
s akými sa hrávajú židovské deti počas sviatku Cha-
nuka. Na veži poskladanej z trojice veľkých kufrov 
stojí Anna aj v závere inscenácie, keď s nádejou roz-
pažuje ruky k nebesiam. Vtedy sa však už nachádza 
v šesťcípej hviezde zloženej z dvoch dovtedy verti-
kálne postavených svetelných rámov, asociujúcich 
povalové trámy. Dochádza k antickej irónii, keď po-
stava síce verí v šťastný koniec, ale divák dobre vie, 
že tragédia jej osudu sa čoskoro naplní. 

K zdivadelneniu diania inscenácie dopomáha aj 
tanečná postava Anninej fiktívnej kamarátky, ktorej 
sa zveruje so svojimi radosťami i strasťami. Taneč-
níčka (Margaux Bortoluzzi) však svojim pohybom 
neilustruje Annou vypovedané, resp. zaspievané, 
ale vytvára s predstaviteľkou Anny (Aneta Podracká 
Bendová) aktívny neverbálny dialóg. Práve jej Anna 
odovzdá svoj denník, aby sa uchoval pre ďalšie ge-
nerácie. Podobne ako sa má zachovať odkaz tejto 
výrazovo striedmej, ale o to viac emočne i myšlien-
kovo atakujúcej inscenácie, ktorá má za cieľ priblí-
žiť mladým divákom tak špecifickú estetiku opery, 
ako i nešťastný osud ich niekdajšej rovesníčky, kto-
rá by dnes bola vo veku ich prastarých mám. 
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NEVIDITEĽNÍ  
Bratislavské bábkové 
divadlo  
 
autorka recenzie: Martina Mašlárová 
predstavenie na festivale Dotyky a spojenia:  
11. 9. 2021 v Martine

O radosti z objavovania, vede a viere 

Pred tebou, za tebou, pod tebou, nad tebou, vpra-
vo, vľavo, na sever, na juh, tu, tam... Slová, ktorými 
sa začína i končí inscenácia Neviditeľní, detským 
divákom a diváčkam naznačujú, že všade okolo nás 
môže jestvovať niečo, čo možno na prvý pohľad 
nevidíme. Niečo, čomu mnohí veria a iní to pova-
žujú za obyčajnú detskú rozprávku... Jestvuje Yeti? 
Lochnesská príšera? Škriatkovia, elfovia, víly? A ak 
nie, ako je možné, že ich poznáme, že si ich pred-
stavujeme, že o nich čítame? Dá sa ich existencia 
dokázať, alebo si musíme vystačiť s vlastnou fantá-
ziou?

Bratislavské bábkové divadlo si prizvalo na spolu-
prácu tvorkyne z nezávislého zoskupenia Odivo 
Moniku Kováčovú a Máriu Danadovú. Charakteris-
tické pre túto dvojicu a ich spoluprácu je skúmanie 
možností materiálu, precízna, minuciózna práca 
s ním (či už ide o surovú hmotu, objekt alebo ho-
tovú bábku), zmysel pre detail a tiež veľký dôraz 

na syntetizujúci účinok všetkých zastúpených prv-
kov – zvuku, hudby, farieb, vizuálnych podnetov, 
pohybu a manipulácie s matériou. Zároveň je pre 
ne príznačný atypický prístup k detskému divákovi 
a detskému divadlu. Kým inscenácie pre deti sa 
často vyznačujú klipovitou dynamikou a prácou 
s časom, spracúvajú osvedčené príbehy alebo chcú 
diváka pritiahnuť výraznými farbami a výtvarnými 
riešeniami neraz na hranici gýča, tvorkyne z Odi-
va si dávajú záležať na tom, aby ani v dielach pre 
deti nepodliezali estetickú ani myšlienkovú latku. 
Povzbudzujú deti k aktívnemu zapojeniu vlastnej 
obrazotvornosti a doprajú im čas na spracúvanie 
vnemov. 

To je aj prípad inscenácie Neviditeľní. Nejde v nej 
o rozprávanie s jasnou dejovou líniou, dramatický 
oblúk rozprávkového príbehu tu ustupuje zmyslo-
vému vnímaniu a radosti z objavovania. Výsledkom 
je čistý tvar, divadlo krehké a silné zároveň, ktoré 
chvíľami sledujeme so zatajeným dychom a väčši-
nu času s úsmevom na perách. Jeho jadro tvorí päť 
„expedícií“, výskumných misií, počas ktorých päti-
ca hercov hľadá dôkazy o existencii jednej z fantas-
tických bytostí. Každý fragment uvádza iná pieseň, 
ktorá nejakým spôsobom vystihuje danú bytosť 
alebo kultúru, ktorá je s ňou spojená. 

Prvá misia po stopách lochnesskej príšery sa tak 
začína hudobno-svetelnou skladbou, počas ktorej 
sa do detektívnej melódie Juraja Haška striedavo 
rozsvecujú a zhasínajú baterky a iné bodové svetlá, 
nakrátko osvetľujúce objekty na javisku. Násled-
ne sa pätica hercov zoskupí pri akváriu s vodou. 
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Skladba sa mení na a cappella pieseň, ktorej text 
tvoria asociácie na vodné prostredie a rýmované 
slovné hračky. Viachlasný spev a vokálny dialóg 
ženskej a mužskej časti „zboru“ vytvárajú odľahče-
nú, radostnú náladu. Napokon sa hudba zmení na 
zvuk praskajúcich vodných bubliniek, ktoré herci 
vytvárajú ústami, kým sa Anna Čonková a Miriam 
Kalinková doslova ponárajú do dobrodružného 
hľadania Nessie v akváriu. Skúmajú vodu svetel-
ným lúčom baterky ako potápač, merajú hĺbku 
pipetami, analyzujú bubliny, penou stvárňujú 
príšeru, rôznymi vedeckými metódami (prieskum 
zľava doprava, sprava doľava, hladina dno) pomo-
cou sklenej platničky víria vodu, ktorá sa prelieva 
a vytvára rôzne obrazce. Kľúčovým slovom bádania 
sa stáva pojem evidencia, do plastových vrecúšok 
sa ukladajú stopy a nálezy dokladujúce existenciu 
bytostí. 

V podobnom duchu prebiehajú aj ďalšie misie. Po 
Nessie nasleduje návšteva sveta Elfov, keď nás vý-
skumníci pomyselne privádzajú na Island aj pomo-
cou piesne pripomínajúcej severský folklór a „trivia“ 
faktov o tomto mytológiou opradenom ostrove. 
Život na ňom herci znázorňujú pomocou prírodnín 
– kameňov a kusov drevených samorastov, ktoré 
predstavujú ostrovnú faunu i magické bytosti. Pes-
nička v elfčine so simultánnym prekladom Lukáša 
Tandaru bola opäť ukážkou nevtieravo vtipného 
hudobného vstupu. 

Celkovo sú vynaliezavosť a imaginatívnosť hlav-
nými atribútmi inscenácie. To platí pre rýmovačku 
o Yetim, ktorý žerie koniec vety, aj pre biochemický 

rozbor chumáča jeho chlpov (vatový pásik), ktorý 
herci vytiahnu z púdrom poprášeného trávnatého 
„svahu“. Aby bol proces dostatočne vedecký, herci 
podrobujú trs sérii operácií – ňuchácii, merácii, 
kefácii či fukácii. Podobne ako pri predošlých 
stanovištiach, aj v tomto prípade herci používajú 
minimum slov, ale výrazom či jednoduchými kon-
štatovaniami – tri mínus, jedna plus... – naznačujú 
priebeh skúmania. Pinzety sa následne stávajú 
vodiacimi paličkami a biely chumáč doslova ožije 
pod rukami Adely Mojžišovej, Petra Butkovského 
a Miriam Kalinkovej ako ozajstný snežný tvor. 

Repertoár použitých prostriedkov dopĺňa aj tie-
ňohra. Pieseň s refrénom „Tma ma má“ navodzuje 
strašidelnejšiu, temnejšiu atmosféru, ktorá sprevá-
dza najkratší výstup – sledovanie draka. Temný les 
na konci sveta, kde príšera býva, vzniká ako pre-
mietaný obraz tieňa baterkou osvetľovaných koná-
rov. Okrem mihotavých tieňov v tej chvíli na javisku 
miesto akcie dominujú zvuky imitujúce sychravé 
veterné počasie. Tento výstup pôsobí najmenej 
prepracovane, vzápätí však prichádza, naopak, 
remeselne aj vizuálne najpútavejší obraz z krajiny 
permoníkov či trpaslíkov. Miniatúrne figúrky, ktoré 
herci zozadu na tenkom drôte vodia podzemným 
labyrintom chodbičiek sa dorozumievajú iba ci-
toslovcami. Silnou stránkou tejto pasáže je opäť aj 
zvuková kulisa – Lukáš Tandara s Petrom Butkov-
ským najprv kladivkami búchajúcimi o kamene 
vytvárajú rytmickú skladbu a neskôr ilustrujú prácu 
maličkých baníkov. 

V záverečnej časti zvlášť vynikne aj výtvarné rieše-
nie Ivany Mackovej, ktoré zjednocuje zelený 
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trávnatý porast (hoci ide o umelý trávnik) a využitie 
prírodných elementov. Príroda je totiž prostredím, 
v ktorom všetky mytologické entity prebývajú. Jed-
notlivé časti scény sú umne skonštruované tak, aby 
v správnu chvíľu nasvietením, rozpohybovaním, 
pretočením či pridaním nejakého prvku odhalili 
novú funkciu (projekčná plocha a „mapa“) či evo-
kovali dejisko (jazero, zasnežený svah, podzemie...). 
Podobne kostýmy jednoduchým detailom – rôzny-
mi vertikálnymi a horizontálnymi pásikmi na čier-
nom podklade –, nenásilne evokujú čosi exaktné, 
vedecké, ale pritom nie celkom konkrétne. 

Veľmi dobre funguje aj súhra celej pätice, jednak 
v disciplinovaných piesňovo-recitačných partoch 
(hoci vokálnym, resp. muzikálnym prejavom vy-
nikajú najmä Anna Čonková a Adela Mojžišová), 
ale aj v práci s rekvizitami a najmä neverbálnymi 
prostriedkami. Významotvorné sú zvukové aj mi-
mické prejavy, veľmi jednoduchým spôsobom 
herci zdôrazňujú fascináciu, zanietenie, začudova-
nie, serióznosť i radosť z objavov. Hoci inscenácia 
netlmočí nijaký jednoznačný odkaz či ponaučenie, 
neprikláňa sa na stranu viery ani na stranu vedy, 
jej zmysel azda najlepšie vyjadrujú slová, ktorými 
tvorcovia na začiatku deti povzbudzujú – „Hádaj, 
bádaj, skúmaj, lúšti...“ Inscenácia môže pôsobiť ako 
iniciácia ku kritickému mysleniu a môže primať deti 
bližšie skúmať svet, ktorý ich obklopuje. Zároveň 
ich však vovádza do magických svetov, ktoré môžu 
nerušenie existovať v našej fantázii... A prečo nie aj 
pred tebou, za tebou, pod tebou, nad tebou...?
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POM POMOVE ROZPRÁVKY
Divadlo Jozefa Gregora 
Tajovského vo Zvolene
autor recenzie: Karol Mišovic
predstavenie na festivale Dotyky a spojenia:  
12. 9. 2021 v Martine 

Zvolenské Pom Pomove rozprávky – inscenácia 
pre mladého diváka, ako má byť

V ostatnom období sme svedkami príjemnej dra-
maturgickej tendencie, že aj kamenné divadlá si 
uvedomujú dôležitosť až nutnosť tvorby inscenácií 
pre deti a dospievajúcu mládež. Lenže toto pozi-
tívum má často negatívny výsledok. Mnohé scény 
k týmto inscenáciám pristupujú ako k „povinnej 
jazde“. Preto sa výsostne umeleckého výsledku 
dočkáme len málokedy. Zvolenské Divadlo Joze-
fa Gregora Tajovského myslí na svojich detských, 
a teda budúcich dospelých divákov pravidelne 
a v kontinuálnej periodicite uvádza rozprávkové ti-
tuly. Pri mnohých by sa však dalo polemizovať o ich 
scénických kvalitách. Inscenácie síce jednoznačne 
odpovedali na divácky dopyt, ale po stránke jed-
notlivých komponentov či myšlienkového presahu 
výrazne kolísali. Naštudovanie kompilácie rozprá-
vok o Pom Pomovi maďarského autora Istvána 
Csukása však nastavilo vysokú latku. 

Režisér a autor dramatizácie Peter Palik siahol po 
príbehoch huňatého Pom Poma a jeho kamará-
tov už po piaty raz. V žiadnom prípade však nejde 
o reprízu predošlého inscenačného kvarteta. Palik 
sa vyhol sebakopírovaniu a ponúkol opäť oso-
bitý a umelecky koherentný javiskový tvar. Jeho 
zvolenská inscenácia obsahuje rozprávky o Artúrovi 
Buchtovi, Gumovacom Pavúkovi a Hodinovej Sko-
čpružine, ktoré vzájomne prepojil a naviazal, že 
divák neznalý pôvodných diel asi neidentifikuje, 
že v origináli ide o samostatné príbehy. Palik v 
spolupráci s kostýmovou a scénickou výtvarníčkou 
Martinou Fintorovou sa inšpirovali vizuálom pô-
vodných knižných ilustrácií Ferenca Sajdika i jeho 
kultovej animovanej verzie. Ocitáme sa vo výrazne 
farebnom a neinfantilne insitnom maľovanom 
prostredí, kde ústrednou funkciou scénického 
komponentu je variabilnosť a hravosť. Podobne 
ako pri dobre zapamätateľnej a milo šantivej hud-
be Martina Geišberga a Daniela Špinera. Zvolenské 
Pom Pomove rozprávky sú vďaka symbióze všetkých 
prvkov, nad ktorými stojí koncentrovaná Palikova 
réžia, dynamickým a pre všetky generácie pútavým 
dielom, kde sa stále niečo deje, ktoré prekvapuje 
svojou nápaditosťou a kreatívnym scénickým rie-
šením. Pri vysoko nastavenej artistnosti inscená-
cie sa nestráca príbehová niť, úrovňou vyvážený 
humor ani myšlienkove významy. K tomu výrazne 
dopomáha výkon šestice hereckých predstaviteľov 
mladej a strednej generácie zvolenského súboru. 
Účinkujúci spočiatku stvárňujú deti, ktoré si počas 
pouličnej hry určujú úlohy budúceho príbehu. 
Pritom počas inscenácie vytvárajú hneď niekoľko 
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samostatných postáv alebo svojím hlasom dodá-
vajú bábkam a predmetom konkretizujúce herecký 
prostriedky. Pritom neupadajú do prehnaného 
afektu alebo detinského pitvorenia sa. V jednot-
livostiach zaujme tvárnosť hlasovej štylizácie 
Lucie Letkovej pri animovaní Pom poma (bábky 
nastoknutej na ruke), ktorú orientuje do vysokých, 
ale nie škrekľavých tónov. Mária Knoppová ako 
Babuľa je zas stelesním bezprostrednej mladosti, 
optimizmu a detského, ale nie detinského zmyslu 
pre dobrodružstvo. Juraj Smutný získal najväčší 
herecký priestor pri vedení bábky najtučnejšieho 
vtáka sveta – Artúra Buchtu. Ležérnym ťarbavým 
pohybom, spomalenou kadenciou a posadením 
hlasu do nižších, niekedy až trhavo krákoravých 
tónov herec výborne ilustruje špecifickosť nature-
lu i osobitnosť životnej filozofie tohto obézneho, 
ale sympatického operenca. Richard Sanitra v sérii 
epizódnych postavičiek opäť dokázal svoj cit pre 
vystihnutie charakterizačného znaku a zmysel 
pre plastické budovanie hereckej miniatúry. Či je 
to pilot so silným americkým prízvukom, rečovo 
ťažkopádny kapitán lode, energický, ale milo dezo-
rientovaný Pizzaman alebo kolega šoféra kamiónu 
(tu jeho zjav nápadne pripomína Otíka Rákosníka 
z ikonického filmu Vesničko má středisková) Sanitra 
dokáže drobnými detailmi vytvoriť zapamätateľnú 
čriepku v i tak pestrej Pom Pomovskej mozaike.

Ako dospelý divák sa môžem pýtať na základnú 
príbehovú líniu, kedy Babuľa s Pom Pomom hľa-
dajú tučného Artúra jedine preto, aby prisadol 
vyskočenú pružinu z mestských hodín, a tým vrátil 
do normálu pokazené plynutie času. Až by som sa 

mohol opýtať, či tu nejde o zosmiešňovanie obéz-
nych ľudí. Predovšetkým však – päťdesiat minút 
sledujeme výpravný príbeh, no hrdinovia napokon 
problém vyriešia dohovorom doslova za jednu 
minútu, a teda presvedčia dovtedy rebelsky si pos-
kakujúcu pružinu, že jej výhradný význam a prínos 
pre spoločnosť spočíva v práci v hodinách. V tom 
rozprávka ašpiruje až na agitky socialistického rea-
lizmu. No to sú nadinterpretačné poznámky dospe-
lého recipienta. Zvolenská inscenácia Pom Pomove 
rozprávky však problematická nie je. Je skutočnou 
ukážkou kultivovanej, hravej a obsažnej rozpráv-
ky, ktorá nie je len slepým naplnením požiadaviek 
publika, ale akostným divadelným dielom.
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